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األويل الطبعة مقدمة

اإلسالمية»، مرص «أدب سلسلة: من جديدة حلقة الفاطمية»، مرص أدب «يف الكتاب هذا
أن نشأ لم ولكننا عاًما، عرش خمسة منذ الجمهور يدي بني يكون أن حقه من وكان
عرص بها تمايََز التي الدينية النزعة لتلك صحيحًة صورًة نعطيهم أن قبل للناس نخرجه
واتخذها الديني، املذهب لهذا مرص خضعت فقد مرص؛ عصور من غريه عن الفاطميني
الحياة عليه تدور الذي املحور هو املذهب هذا فأصبح ملكهم، قاعدَة املذهب هذا أئمة
هذه حقيقة نعرف أن نستطيع ال بحيث وأدبية، وفكرية وسياسية اجتماعية من املرصية
الفرقة هذه عقائد ضوء عىل إال الفاطميني عرص يف املرصية الحياة من املختلفة األلوان

املسلمني. فرق من
هذه فرأينا وعقائدهم، الفاطميني عن ثَْت تحدَّ التي الكتب وقرأنا الحقيقة، هذه أدركنا
أن يستطيع ال بحيث الفاطميني عقائد عن التناقض أشد متناقضة صوًرا تعطينا الكتب
أقاموا الفاطميني أن إىل تذهب الكتب هذه فيه نرى الذي الوقت ففي باحث؛ إليها يطمنئ
إىل ِنْسبتِهم من سندهم اتخذوا الفاطميني الخلفاء وأن إسالمي، ديني أساس عىل دولتهم
يُعهد لم احتفاًال اإلسالمية الدينية باألعياد احتفلوا الفاطميني وأن ملسو هيلع هللا ىلص، الكريم الرسول
والخطبة الناس إلمامة يخرجون وكانوا الصلوات، إلقامة املساجد سوا أسَّ وأنهم قبُل، من
الناس أشد من كانوا الفاطميني بأن تُشِعر التي املظاهر من ذلك غري إىل األعياد، يف
إىل تذهب أيًضا الكتب هذه نرى نفسه الوقت يف املسلمني، وتقاليد اإلسالم عىل حرًصا
والصوم الصالة ونبذوا تعاىل، هللا حرَّمه ما وتحليل باإلباحة يقولون كانوا الفاطميني أن
معرفة وادَّعوا والتاليش، والحلول بالتناسخ ودانوا األديان، طرح عىل عملوا بل والحج،



الفاطمية مرص أدب يف

فيه وقع الذي التناقض لهذا العجب أشد وعجبنا كله، ذلك قرأنا ذلك. غري إىل … الغيب
القاهرة أن وراعنا الفاطميني، دعوة كتب إىل نرجع أن عىل فحرصنا واملحدثون، القدماء
ُكتُب من واحد بكتاب تحتفظ ال الواسع، ملكهم قاعدة وكانت الفاطميون أنشأها التي
واملال الجهد من كلَّفنا عسريًا ا شاقٍّ السعي وكان مرص، غري يف البحث إىل فسعينا الدعوة،
َب لقَّ الذي الدين سيف طاهر حوزة يف الدعوة كتب أكثر كانت إذا حيلتنا وما الكثري، اليشء
الفاطميني، األئمة نسل من مستوٍر إلماٍم املطلق الداعي أنه وزعم البهرة، بسلطان نفسه
حجته ولكن الرسية، الدعوة كتب أنها بدعوى الباحثني عىل الكتب بهذه شحيح رجل وهو
يسرتوا لم — دعوتهم ورث الذين — الفاطميني األئمة فإن العنكبوت؛ بيت من أوهى هذه
وخزائن العلم دار وأنشئوا والعلماء، العلم شجعوا وإذاعتها: نرشها عىل عملوا بل علومهم،
عىل الكتب تأليف العلماء من يطلبون وكانوا يشاء، متى يشاء َمن عليها ليطَِّلع الكتب
األئمة، عمله ما عكس يعمل اآلن الدين سيف فطاهر الكتاب، هذا يف سنراه الذي النحو
مطبق جهل يف أتباعه يظل أن يريد ولعله الفاطميني، عرص يف نعهدها لم بآراء ويأتي
ونظمهم، األئمة تقاليد من لها سند ال التي الرجعية اآلراء بهذه يخدعهم أن يستطيع حتى
كي الفاطمية الدعوة بحقيقة جهل من أتباعه عليه ما يستغل أن يريد لعله يدري وَمن
كله ذلك ومع مشعوذ، ال دجَّ كل شأن ذلك يف شأنه الدين، باسم أموالهم عىل يستويل
وال الدين، سيف بطاهر يعبئون ال الذين املستنريين املثقفني من عدد البهرة طائفة ففي
نقدِّم أن قبل للجمهور تقديمها عىل حرصنا التي بالكتب زوَّدونا لضالالته، وزنًا يقيمون
فقد أنفسهم، الدعاة كتب من الفاطمية الدعوة حقيقة يدركوا حتى الكتاب، هذا إليهم

هللا. شاء إن أخرى كتب وسيتبعها فاطمية، كتب ستة نرشنا
نتساءل: مرص يف أثرها وعن عنها نتحدث أن وقبل شيعية، دعوة الفاطمية والدعوة

بها؟ الفاطميني دخول قبل التشيُّع مرص عرفت حد أي إىل
ويخضعون واحد، مذهب عىل يجمعون العربي الفتح بعد مرص يف املسلمون كان
تحدث أو اإلمامة، مسألة يف خالف من الوافدين العرب بني كان أنه نعرف فلم واحد، إلمام
عن يتحدثون عفان بن عثمان عهد يف املسلمون بدأ ولكن آَخر، عىل خليفة تفضيل عن
ويروي لخلعه، ودعوا الفرصة هذه مرص يف املسلمني بعض فانتهز وترصفاته، سياسته
سبأ! بن هللا عبد بتأثري كان ذلك وأن عثمان، ضد املرصيني ثورة عن عجيبًة قصًة الطربي
فأسَلَم سوداء، أمه صنعاء، أهل من يهوديٍّا سبأ بن هللا عبد «كان الطربي: يقول
ثم البرصة ثم بالحجاز فبدأ ضاللتهم؛ يحاول املسلمني بلدان يف َل تنقَّ ثم عثمان، زمان
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أتى حتى فأخرجوه الشام، أهل من أحد عند يريد ما عىل يقدر فلم الشام، ثم الكوفة
بأن ويكذب يرجع، عيىس أن يزعم َمن لعجب قال: فيما لهم فقال فيهم، فاعتمر مرص،
َمَعاٍد﴾ إَِىلٰ َك َلَرادُّ اْلُقْرآَن َعَليَْك َفَرَض الَِّذي ﴿إِنَّ وجل: عز — هللا قال وقد يرجع، محمًدا
ثم فيها، فتكلموا الرجعة لهم ووضع عنه، ذلك فُقِبل عيىس، من بالرجوع أحق فمحمد
قال: ثم النبي. ويصَّ عيلٌّ وكان ويص، نبي ولكل نبي، ألف كان إنه ذلك: بعد لهم قال
بني الرواية هذه الطربي ساق وهكذا إلخ.»1 … األوصياء خاتم وعيلٌّ األنبياء، خاتم محمد
أجد لم إذ الرواية؛ لهذه نعجب ونحن عثمان، ضد املرصيني قيام سبب عن عديدة روايات
كتاب مثل مرص، رجال تراجم وعن بلدهم عن املرصيون وضعها التي التاريخ كتب يف
املتأخرين كتب يف أو زوالق، وابن الداية وابن الكندي وكتب الحكم، عبد البن مرص فتوح
عىل سبأ بن هللا عبد شخصية وفود إىل يشري ما القدماء املؤرخني هؤالء عن نقلوا الذين
علَّمها سبأ ابن أن الطربي زعم التي املقالة هذه بمثل قال املرصيني من أحًدا أن أو مرص،
مرص يف كانوا الذين الصحابة إنكار من شيئًا لرأينا الطربي رواية ْت َصحَّ فلو للمرصيني،
رووا وغريه الحكم عبد ابن أن سيما وال لها، ومعارضتهم السبئية، الدعوة لهذه ذاك إذ
ولم آرائه، وال سبأ ابن ذكر يَِرْد ولم لهم، وترجموا مرص صحابة عن األحاديث بعض
آراء بثَّ وأنه مرص، يف سبأ ابن فقصة معارضتها، أو اآلراء هذه إنكار عن شيئًا يذكروا

آَخر. يشء أي إىل منها الخرافات إىل أقرب هي املرصيني بني التشيُّع
اإلمارة بانتزاع حذيفة أبي بن محمد وقام عثمان، عىل املرصيني بعض ثار حقيقة
يف عثمان شيعة من بعدد وزجَّ ٣٥ه، سنة الفسطاط من عثمان عامل وطرد مرص، يف
عثمان، عىل وألَّبَهم الناس عىل أثََّر الذي هو سبأ ابن أن ذلك معنى ليس ولكن السجون،
هللا عبد هو مرص أمري يكون أن كرهوا الذين الصحابة أبناء بعض بتدبري ذلك كان إنما
عن العاص بن عمرو يُعَزل أن نفوسهم يف وَكُرب الرضاعة، يف عثمان أخو رسح أبي بن
أبي بن عيل إىل املرصيني تشيُّع إىل بسبب تمتُّ عثمان ضد املرصيني ثورة تكن فلم مرص،
بالخالفة عليٍّا بايعوا الذين هم املرصيني أن من الرغم وعىل بإمامته، املطالبة أو طالب
بها، الناس أحق بأنه عقيدة عن أو له خالص حب عن يكن لم ذلك فإن عثمان، مقتل بعد
نظرتهم طالب أبي بن عيل إىل نظروا أنهم عىل تدل مبايعته قبل كانت التي فاملفاوضات

مرص). (طبعة ص٩٨ ج٥، الطربي: تاريخ 1
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الفسطاط إىل عادوا عليٍّا بايعوا أن بعد املرصيني أن ذلك إىل أَِضْف الصحابة، من غريه إىل
يرجزون: وهم

ال��ح��س��ن أب��ا واح��ذرن إل��ي��ك ُخ��ذْه��ا
ال��رس��ن إم��رار ال��ح��رب ن��م��رُّ إنَّ��ا
ال��ف��ت��ن ن��ي��ران ن��خ��م��د ل��ن ب��ال��س��ي��ف

عثمان نهج عىل سار فإن طالب، أبي بن عيل الجديد لإلمام تحذير الرجز هذا ففي
يذهبوا لم املرصيني أن عىل دليل فهذا املستمرة، والفتن الدائمة الحروب فهي سياسته يف
أو عليٍّا يقدِّسوا لم املرصيني وأن سبأ، ابن عن الطربي رواه ما طالب أبي بن عيل يف
فريقني: إىل عثمان مقتل بعد انقسموا مرص يف املسلمني نرى إننا ثم بوصايته. يقولوا
التي الواليات من مرص وكانت عيل، خالفة يؤيد وفريق املقتول، بدم يطالب فريق
األحداث يف كبري شأن لهم يكن لم عيلٍّ أنصار ولكن عيلٌّ، أرسلهم الذين لألمراء خضعت
حدود عىل النخعي األشرت سمَّ فقد ومعاوية؛ عيلٍّ بني للنزاع وزنًا يقيموا ولم جرت، التي
وأُحِرقت حمار، إهاب يف جثته وأُدِخلت الصديق، بكر أبي بن محمد الوايل وقتل مرص،
ألسهم قويٍّا مرص يف التشيُّع كان فلو ساكنًا، شيعته يحرك فلم املرصيني، من مرأى عىل
شيعة كان أين أيًضا: نتساءل ونحن عليٍّا، ولنارصوا ومعاوية، عيلٍّ بني النزاع يف الشيعة
املختار حركة إبَّان مرص شيعة كان وأين الحسني؟ مقتل وبعد عيلٌّ ُقِتل عندما مرص
شيئًا تذكر لم أيدينا بني التي فاملصادر املؤرخون، عنها يُِجْب لم أسئلة هذه الثقفي؟
األخرى، األقطار يف كانت التي الشيعية الحركات يف املساهمة يف بمرص الشيعة قيام عن
يف يؤثِّروا لم أنهم لدرجة الضعف من كانوا مرص يف الشيعة أن إىل نذهب يجعلنا مما
تم أن بعد أنه يزعمون الذين املؤرخني لقول نعجب ولذلك والعقلية؛ السياسية الحياة
واملقصود علوية،2 أهلها من وكثري مرصعثمانية شوكة وأهل الجند أصبح لألمويني األمر
وإذا القاتل. هللا عبد تكن وال املقتول هللا عبد ُكْن قالوا: الذين الكف أهل بالعثمانية
املرصيني من عدًدا نرى فكيف الحسني، وابنه عيلٍّ من مرص يف الشيعة موقف هذا كان
الزبري ابن نرى بل األمويني، ضد ٦٤ه سنة ثورته يف الزبري بن هللا عبد ملنارصة يخرج

ص١٥١. ج٤، الخطط املقريزي: 2
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الخوارج، من وهو الفهري جحدم بن الرحمن عبد هو مرص عىل ِقبَله من واليًا يرسل
ثم إليه،3 ودعوا التحكم بمرص فأظهروا الخوارج، من كبري عدد ومعه مرص قدم وقد
وكان األمويني، لسلطان مرص وعودة الزبرييني فشل بعد للعثمانية والقوة الشوكة عادت
وذلك الشيعة، ثورة خشية دون طالب أبي بن عيل سبَّ مرص يف يظهرون األمويون
حبيب أبي بن يزيد عن املقريزي روى فقد ذلك ومع مرص، يف الشيعة شأن لضعف
هذا صحَّ فإن عثمانية.4 فقلبتها علوية، وهي بمرص نشأت قال: أنه ١٢٨ه سنة املتوىف
وأن عيل، فضائل عن يتحدثون كانوا املرصيني بعض أن عىل يدل فإنما يزيد، عن القول
واملسائل الكف أهل رأي إىل يميلون ويجعلهم ذلك، عن الناس يرصف أن استطاع يزيد
شيعة شغلت التي الشيعية باآلراء ُشِغلوا املرصيني إن نقول أن نستطيع وال الفقهية،
عن شيئًا نسمع أن دون مرص يف األموي بالعرص نمر أن نستطيع فإننا وفارس؛ العراق
أهل مع وقلوبهم عيل أبناء مع هواهم شيعة بمرص كان لعله يدري وَمن بمرص، الشيعة
فأصبحنا عنهم الحديث التاريخ كتب وأغفلت أمية، بني مع كانت سيوفهم ولكن البيت،
التي العقائد عن وال األموي، العرص هذا يف مرص يف الشيعة نشاط عن شيئًا ندري ال
وجد فقد املسودة؛ وجه مرصمن إىل محمد بن مروان فرار قصة عن قيل ما إال بها دانوا
أسماء الكندي ذكر وقد قبوًال، املرصيني بني ووجدت مرص، إىل سبقته الجديدة الدعوة
بن رشحبيل السواد لبس َمن أول كان الرشقي الحوف ففي بمرص؛ الحركة هذه زعماء
سعيد بن األعىل عبد وبالصعيد نافع، بن األسود كان اإلسكندرية ويف الكلبي، مذيلفة

مسلم.5 بن يحيى وبأسوان الجيشاني،
َم وتوهَّ البيت، أهل من للرضا كانت أمرها أول يف املسودة دعوة أن نعلم ونحن
القائمني مع ونشطوا لها، فاستجابوا لهم الدعوَة أن اإلسالمية األقطار جميع يف الشيعة
وهمه ما وتوهموا الشيعة، من كانوا مرص يف للمسودة دعوا الذين هؤالء فلعل بها،

بها. علمنا مرص يف شيعية حركة أول هذه فتكون ذلك صحَّ فإن غريهم،
يقتل وأن الحركة هذه عىل يقيض أن استطاع مروان فإن يشء من يكن ومهما
العباسيني جيوش دخلت فقد مرص، حكم يف يستمر كي يمهله لم القدر ولكن زعماءها،

ص٤١. والقضاء الوالة الكندي: 3
ص١٤٦. ج٤، الخطط املقريزي: 4
ص٩٤. والقضاء الوالة الكندي: 5
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وخضعت لألمويني، املوالني من معه وَمن محمد بن مروان وُقِبضعىل ١٣٣ه، مرصسنة
مرص من فمحي الشيعة، إىل يتحبَّبون أمرهم مبدأ يف العباسيون وكان للعباسيني، مرص
حلموا طاملا التي دولتهم وجاءت عليهم، أقبلت األيام أن العلويون وظن وآله، عيلٍّ سبُّ
نكلوا العباسيني أن ذلك بهم؛ حلَّْت نقمة العباسيني أن إىل فطنوا ما رسعان ولكنهم بها،
العبايس العرص يف نرى كنَّا إذا غرابة فال بواليتهم، عرف َمن أو بهم الذ وَمن البيت بأهل
من وأكثروا التقية، يف الشيعة وأمعن آَخر، إىل وقت من تظهر شيعية حركات سلسلة
حركات بعض فيها ظهرت التي امليادين من مرص وكانت املختلفة، الرسية الدعوات
عيل ١٤٤ه سنة مرص قدم املنصور جعفر أبي خالفة ففي العبايس، العرص يف الشيعة
الداعي يد عىل البالد يف دعوته وانترشت الزكية، النفس ألبيه ودعا هللا عبد بن محمد بن
هذه عىل يقيض أن استطاع العبايس الوايل ولكن الصديف، ربيعة بن سعيد بن خالد

الحركة.6
إىل مرص من البيت أهل كل بإخراج مرص وايل إىل أرسل العبايس املتوكل عهد ويف
فيهم فرَّق أن بعد البيت أهل بعض ٢٣٥ه سنة يحيى بن إسحاق الوايل فأخرج العراق،
فاضطر ديناًرا،7 عرش خمسة واملرأة ديناًرا ثالثني رجل كل فأعطى بها، ليتحملوا األموال
أصبح أن بعد سيما وال العباسيني، بطش من خوًفا التقية إىل الشيعة من بمرص كان َمن
أكثر ولعل الشيعة، ضد التعصب شديدي كانوا الذين األترك من مرص يف الوالة أكثر
مرص ويل الذي هللا عبد بن يزيد الوايل هو لهم ومطاردًة للشيعة اضطهاًدا األتراك الوالة
ا عمَّ عديدة قصًصا التاريخ كتب وتذكر ٢٥٥ه، سنة حتى مرص عىل وظل ٢٤٢ه، سنة
وجب يشء يف الجند من رجًال رضب أنه ذلك من للشيعة، اضطهاد من الوايل هذا أتاه
ورفع درة، ثالثني الوايل فزاده أعفاه، إال والحسني الحسن بحق الجندي فأقسم عليه،
ُحِمل ثم سوط، مائة برضبه فأمر بغداد، يف الخليفة إىل الجندي هذا أمر الربيد صاحب
زين عيل بن الحسن بن عيل بن محمد هو علوي عىل دلَّ أيامه ويف بغداد،8 إىل ذلك بعد
أيامه ويف عليه،9 قبض أن بعد العلوي به الذي املوضع وأحرق الوايل فذهب العابدين،

ص١٥٣. ج٤، الخطط املقريزي: 6
ص٩٨. والقضاء الوالة الكندي: 7
ص١٥٣. ج٤، الخطط املقريزي: 8
ص٢٠٤. والقضاة الوالة الكندي: 9
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الفسطاط من يسافر وال فرًسا، يركب وال ضيعة علوي يقبل ال بأن بغداد من أتاه أيًضا
بينه كانت وَمن الواحد، العبد إال العبيد اتخاذ من يُمنَعوا وأن أطرافها، من طرف إىل
٢٥٠ه سنة ويف ببينة،10 يُطاَلب ولم فيه خصمه قول ُقِبل خصومة العلويني أحد وبني
أخرج التالية السنة من رجب ويف العراق، إىل الطالبيني من رجال ستة الوايل هذا أخرج
وهو العلويني أحد ينضم أن يف سببًا التعسفية السياسة هذه وكانت منهم،11 ثمانية
٢٥٢ه، سنة املدلجي جابر ثورة إىل األرقط، بابن املعروف محمد بن أحمد بن هللا عبد
بالخليفة استعان الذي الوايل جيش فهزموا عددهم وزاد إليهم، بانضمامه الثائرون وقوي
األرقط ابن واستأمن الثورة، فأخمدت خاقان بن مزاحم بقيادة الجيش ه فأَمدَّ العبايس
بن إبراهيم بن أحمد وهو األكرب بغا ثار ٢٥٤ه سنة ويف مرص.12 من فأخرج العلوي
خرج طولون بن أحمد والية يف ٢٥٥ه سنة ويف وقتل، ُهِزم ولكنه طباطبا، بن هللا عبد
اإلسكندرية يف دعوته وانترشت طباطبا، بن هللا عبد بن محمد بن أحمد وهو األصغر بغا
إبراهيم وهو الصويف ابن بمرص خرج أيًضا السنة هذه ويف ُقِتل، ولكنه والصعيد وبرقة
أربع طولون ابن يحارب ثائًرا واستمر طالب، أبي بن عمر نسل من يحيى بن محمد بن

٢٥٩ه. سنة مكة إىل يهرب أن إىل فاضطر ُهِزم، أن إىل سنوات
نال ما أضعاَف بمرص الشيعة عىل السودان من الجند صبََّها التي املصائب وكانت
فأصبحوا أمرهم، واستفحل مرص يف السودان عدد كثر فقد الوالة، اضطهاد من الشيعة
كلثوم قرب إىل مرص شيعة خرج ٣٥٠ه سنة ففي والشيعة، السنة أهل بني فتن مصدر
الجند ل فتدخَّ الحسني، مأتم هناك وأقاموا الصادق، جعفر بن محمد بن القاسم بنت
من الجند يكتِف فلم الفريقني، من جماعة وُقِتل والشيعة، الجند بني األمور واضطربت
كانوا إنهم حتى عيل! خال معاوية يصيحون: الطرقات يف ساروا بل بذلك السودان
وملا وجهه،13 يف بذلك ويهتفون مسلم، جعفر أبي الحسنيني األرشاف بنقيب يصيحون
ولقوا املرصيني، من خلق خرج الحاج، ومحاربتهم بمكة الحسن بني بقيام الخرب ورد

ص١٥٤. ج٤، الخطط املقريزي: 10
ص٢٠٥. الوالة الكندي: 11
ص٢٠٨. املصدر نفس 12

ص١٥٥. ج٤، الخطط املقريزي: 13
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ملحاربة جيًشا يبعث أن وسألوه عيل! خال معاوية وصاحوا: بامليدان، األخشيدي كافوًرا
الحسن.14 بني

اإلسالمية األقطار يف غريهم أصاب ما أصابهم فقد مرص، يف الشيعة حال كان وهكذا
يشء عىل َدلَّْت إن بعضها أوردنا التي األمثلة وهذه ونقمتهم، العباسيني اضطهاد من
الشيعة وأصبح أزره، ويشتد يقوى أخذ بل مرص، يدخل بدأ التشيُّع أن عىل تدل فإنما
يف مرص أن ذلك إىل أَِضْف الوالة. ضد بثورات ويقومون بمرص، العامة الحياة يف يؤثرون
ويخلصون الشيخني، عىل عليٍّا لون يفضِّ كانوا الذين العلماء من عدًدا العرصشاهدت هذا
عاطفة عىل يدل ما شعره ففي لذلك، مثل أصدق الشافعي ولعل البيت، ألهل حبهم يف

يقول: فهو البيت، ألهل قوية مخلصة

أن��َزَل��ُه ال��ق��رآِن ف��ي ال��ل��ِه م��ن ف��رٌض ح��بُّ��ُك��ُم ال��ل��ِه رس��وِل ب��ي��ِت آَل ي��ا
َل��ُه15 َص��الَة َال ع��ل��ي��ك��م ي��ص��لِّ ل��م َم��ن أنَّ��ُك��ُم ال��ف��خ��ِر ع��ظ��ي��ِم م��ن ي��ك��ِف��ي��ك��م

ذهب فقد مذاهبهم، من فقهي مذهب وصاحب السنة، أهل أئمة من إمام قول فهذا
َمن صالة يقبل ال تعاىل هللا وأن القرآن، يف تعاىل هللا أنزله فرض البيت أهل حب أن إىل
ونحن تشيُّعه، يف متعصب إال بها يقول ال شيعية آراء وهذه البيت، أهل عىل يصيلِّ ال
إليه، ونُِسبت موضوعة تكون أن ونخىش الشافعي، من اآلراء هذه مثل تصدر أن يف نشك
الرأي وهذا الشيخني، فضل ينكر وال عليٍّا، يحب أنه أخرى مرة يُظِهر الشافعي ولكن

يقول: فالشافعي السابق، الرأي يخالف

ال��َج��ْه��ِل ذوي ع��ن��َد ب��ال��ت��ف��ض��ي��ِل رواِف��ُض ف��إنَّ��نَ��ا ع��ل��يٍّ��ا ��ْل��نَ��ا ف��ضَّ ن��ح��ُن إذا
ل��ل��َف��ْض��ِل ذك��ري ع��ن��َد ب��ن��ص��ٍب رم��ي��ُت ذك��رتُ��ُه َم��ا إذا ب��ك��ٍر أب��ي وَف��ْض��ُل
ال��رم��ِل ف��ي أوس��د ح��ت��ى ب��ح��ب��ي��ه��م��ا ك��اله��م��ا ون��ص��ب رف��ض ذا زل��ُت ف��ال

وأخذ وحبه، عيلٍّ بفضل يشيد وأشعاره وأماليه أحاديثه يف الشافعي كان وهكذا
التربك عادة املرصيون واتخذ البيت، ألهل الحب هذا أخذوه فيما الشافعي عن املرصيون

رشحه. 14

ص٤٦. النفيس الجوهر 15
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بنت نفيسة السيدة بمرص توفيت ٢٠٨ه سنة يف إنه قيل: فقد وأمواتًا، أحياء البيت بأهل
باملدينة، ليدفنها يحملها أن الصادق جعفر بن إسحاق زوجها فأراد زيد، بن الحسن
قربها وبنى مرص يف فُدِفنت بها،16 ليتربكوا مرص يف يرتكها أن سألوه مرص أهل ولكن
مرص يف املسلمني مقصد اآلن إىل قربها يزال وال الحكم، بن الرسي بن هللا عبيُد الوايل
رواه طالب أبي بن عيل فضائل يف كتابًا املعروف املحدِّث النسائي ووضع بها. يتربكون
القايض هذا وكان الحداد،17 بن أحمد بن محمد الفقيه القايض ومنهم املرصيون، عنه
شغب ومن السلطان من خوًفا بذلك ح يرصِّ أن يستطع لم ولكنه عليٍّا، يفضلون ن ممَّ
مع اإلخشيد بن القاسم أبي مجلس يف كان الحداد ابن أن زوالق ابن ويروي العامة،
وعمر بكر أبو أفضل أيهما وسأله: اإلخشيد ابن أمسكه الحداد ابن نهض فلما جماعة،
كان إن الحداد: ابن فقال السؤال عليه فكرََّر واحد. حذاء االثنان القايض: فقال عيل؟ أم
زوالق ابن يرويه ما بهذا وشبيه بكر.18 فأبو — الخارج يف — بره كان وإن فعيل، عندك
أن عرصه، يف مالك مذهب ورئيس مرص فقيه الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد عن أيًضا
عليه فأَلحَّ الحكم، عبد ابن فاستعفاه عيل؟ أم وعمر بكر أبو أفضل أيهما سأله: رجًال
طولون بن أحمد كلمت لك أقول عما أحًدا أخربت إن الحكم: عبد ابن له فقال الرجل،
يلقي حلقته يف كان املزرع ابن يموت أن وقبل أفضل.19 عيلٌّ بالسياط، فرضبك األمري
فانقسم وعيل، وعمر بكر أبي عن الحديث َق فتطرَّ املرصيني، عىل واللغوية األدبية دروسه
هذه وكانت بكر، أبي فضائل تزيد وطائفة عيل، فضائل تزيد طائفة طائفتني؛ إىل الناس
بكر أبي بني ينقسمون أخذوا املرصيني أن عىل يدل كله فهذا أكرب،20 األخرية الطائفة
كانوا عليٍّا يفضلون كانوا الذين ولكن بينهما، التفضيل يف كثر قد الحديث وأن وعيل،

السودان. من وجندهم الوالة وبطش العامة، شغب من خوًفا يتسرتون

ص٣١٥. ج٤، الخطط املقريزي: 16
املرصية). الكتب بدار خطية (نسخة اإلرص رفع العسقالني: حجر ابن 17

املصدر. نفس 18

املصدر. نفس 19
ص٣٩. املرصي سيبويه أخبار زوالق: ابن 20
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س مؤسِّ املهدي هللا عبيد دعاة استطاع منذ يقوى أخذ بمرص الشيعة أمر أن عىل
وقد األغلب، بني دولة أركان وتقويض أفريقيا، شمال يف دعوتهم بَْسَط الفاطمية الدولة
أن الدعوة، افتتاح كتابه يف النعمان القايض ويحدثنا بمرص، وأنصار دعاة للمهدي كان
من الكتب فأتت العباسيني، من هربًا التجار زي يف مسترتًا مرص دخل نفسه املهدي
الوايل ذلك خاصة أهل بعض وكان طلبه، يف واألمر املهدي بصفة مرص وايل إىل بغداد
املهدي خرج أن إىل أمره يف ولطف بالخرب، املهدي إىل فأرسع املهدي» «بدعوة مؤمنًا وليٍّا
الحاجب: عيل بن جعفر سرية صاحب ويروي عبيده.21 وبعض القائم ومعه مرص من
وكان الداعي، عيل أبو فاستقبلنا مرص، إىل الرملة من — ورجاله املهدي أي — ورسنا
ابنته وزوَّجه وربَّاه رعاه الذي فريوز وكان ِقبَله، من اإلمام دعاة وأكثر بها يدعو مقيًما
َمن عند وال عنده ينزله ال بأن مرص دخولنا قبل املهدي إليه َم فتقدَّ ولده، الحسني أبي أم
ويقول عياش.22 ابن عند فأنزله به، يثق َمن عند ينزله وأن أمرنا، من بيشء إليه يشار
املغرب إىل املهدي خروج فريوز عند صحَّ وملا بمرص: املهدي داعي عن آَخر موضع يف
بمرص، الداعي عيل بأبي أوًال ذكرنا كما ابنته ج زوَّ قد وكان النفاق، عىل وعزم نيته ت تغريَّ
األئمة مع هذا الحسني أبو محمد بلغ وقد ولده، الداعي عيل أبي بن الحسني أبو ومحمد
املحَل — عليهم هللا صلوات هللا— لدين واملعز باهلل واملنصور هللا بأمر والقائم باهلل املهدي
راسله ٢٩٦ه سنة باملغرب للمهدي األمر تم وملا الدعاة.23 داعي وكان العظيم، الجليل
تلك منها مرات، عدة مرص غزو الفاطميون حاَول وفعًال إليها، للنهوض بمرص شيعته
اإلسكندرية، دخول يف نجحت التي الكتامي يوسف بن حباسة بقيادة كانت التي الحملة
املرصيني بني أن مرص وايل وشعر حباسة،24 فانهزم العباسيني جيوش تكاثرت ولكن
آخرين وعذََّب كبريًا، عدًدا منهم وسجن الوايل، فتتبعهم البالد، لغزو الفاطميني كاتََب َمن

مهران: ابن املرصي الشاعر قال ذلك ويف وأرجلهم،25 أيديهم بقطع

بمكتبتي). خطية (نسخة الدعوى افتتاح محمد: بن النعمان 21
بمكتبتي. خطية نسخة جعفر: سرية 22

املصدر. نفس 23
ص٢٧١. الوالة الكندي: 24

ص٢٨١. ج١ الخطط املقريزي: 25
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خ��ط��ي وب��ك��ل م��ه��ن��د ب��ك��ل ك��ت��ام ف��ي ح��ب��اس��ة واَف��ى وق��د
خ��رط وأي ال��ق��ت��اد خ��رط ل��ه م��ص��ر ودون ل��م��ص��ر ح��ش��دوا وق��د
ال��ت��خ��طِّ��ي ح��د ب��ج��ه��ل��ه وج��از ت��خ��طَّ��ى ح��ت��ى ج��اه��ًال وأق��ب��ل
ق��ب��ط��ي وغ��ي��ر ب��م��ص��ر أق��ب��اط م��ن ك��ات��ب��وه ق��د ج��م��اع��ة ب��ك��ت��ب
م��وط��ي ل��ه ال��ب��الد ف��ي وك��ل ون��اف��ق��ون��ا ك��ات��ب��وه وك��ل
ي��ب��ط��ي26 ل��ي��س ق��ت��ل��ك ف��إن م��ض��ي��ت ع��نَّ��ا ك��ن��َت إن ل��ح��ب��اس��ة ف��ق��ل

القائم فتح فقد ٣٠٧ه، سنة يف هللا بأمر القائم يقودها كان التي الحملة نذكر كذلك
تارًة وبالشعر تارًة بالنثر املرصيني وكاتب الفيوم، إىل سار ثم اإلسكندرية، هللا بأمر
العبايس الخليفة إىل ويرسلها املكاتبات، هذه يصادر الخادم مؤنس القائد فكان أخرى،
سنة املغرب إىل العودة إىل اضطر حتى مضطربة بمرص القائم أحوال وظلت املقتدر،
القائم إن قيل: الشعر، من مقطوعة صورة القرطبي سعد بن عريب حفظ وقد ٣٠٩ه،
املقطوعة هذه أن إىل عريب وذهب همهم، يستنهض املرصيني من شيعته إىل أرسلها
املقطوعة: وهاك عليها، بالرد الصويل يحيى بن محمد أمر الخليفة وأن بغداد، إىل أرسلت

واألدب ال��ف��ه��م ق��ل��ة م��ن اخ��ت��دع��ت أم ح��ل��وم��ك��م زاَل��ْت ال��ل��ه ش��رِق أه��َل أَيَ��ا
ك��ذب ب��ال أج��ي��ب��وا ف��ي��َم��ن؟ وغ��زوك��م ب��َم��ن؟ وح��ج��ك��م َم��ن؟ م��ع ص��الت��ك��م
ال��ري��ب ع��ل��ى ع��اك��ف��ي��ن خ��م��ر ب��ش��راب وي��ل��ك��م وال��غ��زو وال��ح��ج ص��الت��ك��م
وج��ب ك��م��ا ��ا ح��قٍّ ال��ل��ه ب��أم��ر وق��م��ت ب��ال��س��رى ال��رف��اه��ة ب��ع��ت ت��رن��ي أل��م
يُ��ِص��ب ول��م ف��أخ��ط��أ رأي ذو ت��ع��ج��ل ورب��م��ا ال��ن��ج��اح ال��ص��ب��ر وف��ي ص��ب��رت
م��ح��ت��س��ب ق��وم��ة ال��ل��ه ب��أم��ر ف��ق��م��ت دي��ن��ه إع��زاز ال��ل��ه أراد أن إل��ى
ي��خ��ب ل��م ت��واله َم��ن ك��ري��م ب��رب واث��ق دع��وة ال��غ��رب أه��ل ون��ادي��ت
ال��ع��رب ج��م��ل��ة م��ن ب��ال��ط��وع ي��ب��ادون��ه م��اج��د أص��ي��د ن��ح��و س��راًع��ا ف��ج��اءوا
ال��ح��ج��ب خ��ل��ل م��ن ال��م��وت وج��ه الح وق��د أرض��ك��م ت��ل��ق��اء ال��ل��ه ب��خ��ي��ل وس��رت
ج��ن��ب ل��ه��ا ال��ل��ي��وث ك��أم��ث��ال رج��ال ي��ق��وده��ا ع��ت��اًق��ا خ��ي��ًال وأردف��ت��ه��ا

ص٢٧٢. والقضاة الوالة الكندي: 26
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وال��ق��رب ال��ن��أي ع��ل��ى ق��ول��ي وق��ول��ه��م أب��ي ودع��وت��ه��م ج��دي ش��ع��اره��م
وال��غ��ل��ب وال��ن��ص��ر ال��ف��ل��ح ب��س��ه��م وف��زت ع��رف��ت��م ق��د م��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��ك��ان
ك��ال��ل��ه��ب27 ت��ض��رم ح��ربً��ا ف��دون��ك��م ودأب��ك��م ب��ق��ي��ت م��ا دأب��ي وذل��ك

شيعة فاضطر مدحورة، مهزومة تَُردُّ فكانت ملرص الفاطميني غزوات وتتابعت
الحسن سيده ابن عن نيابًة كافور ويل حتى الرسية الدعوة وإىل التقية اتخاذ إىل املهدي
ضعفه واستغل وكرهوه، الجند فيه فطمع ضعيًفا، طغج ابن وكان طغج، بن هللا عبد بن
املعز ومكاتبة مذهبه، دخول إليه وحبََّب نرص، بن جعفر أبو وهو الفاطميني دعاة أحد
العزيز عبد عيىس بأبي ى يُسمَّ آَخر داعية بمرص كان أنه زوالق ابن ويذكر هللا.28 لدين
صاحبه، من أكثر معروًفا كان الداعي نرص بن جعفر أبا أن إيلَّ ويَُخيَّل أحمد،29 بن
وال مرص، يف للفاطميني الدعوة عنه وُعِرف طغج، وبني كافور جلساء من كان وأنه
بمرص، له داًرا بنى الداعي هذا أن زوالق ابن ويذكر عنه. األمري سكوت سبب أدري
الدار هذا بنيت إنما بأذنه، يؤخذ غًدا األسود كافور فقال: املرصي سيبويه عليه فمرَّ
فيها تُغريَّ مرفوع، وذليل ومتبوع، تابع كل عىل البيعة فيها تؤخذ املغرب لصاحب
إىل أسبق كانت الفاطمية الدعوة أن كله: هذا معنى األموال.30 إليها وتُحَمل األحوال
عقائد املرصيني بعض بني يبذروا أن استطاعوا الدعاة وأن الفاطميني، جيوش من مرص
مرص دخول يف القائد جوهر لجيش عونًا وكانوا استجاب، َمن لهم فاستجاب الفاطميني،

٣٥٨ه. سنة
املرصيون، كان الشيعة فرق من فرقة أي إىل ندري ال ولكننا بمرصشيعة، كان إذن
فرق من كغريهم التشيُّع مذاهب من مذهبًا يعتنقوا لم املرصيني أن ظني عىل ويغلب
إنما غريهم، فعل كما العملية العبادة ناحية من التشيُّع يتخذوا ولم األخرى، الشيعة
الشيعة جاَهَد كما يجاهدوا لم ولكنهم بيته، وأهل طالب أبي بن عيل مع هواهم كان
بل غريهم، عند نراه الذي النحو عىل الدينية عقيدتهم يفلسفوا ولم األخرى، األقطار يف

ص٤٢. الطربي تاريخ صلة سعد: بن عريب 27

ص٧٣. ج٤، النجوم املحاسن: وأبو ص٤٠، املرصي سيبويه أخبار زوالق: ابن 28
ص٢٣. املصدر نفس 29
ص٤٠. املصدر نفس 30
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األحياء يكرمون البيت، ألهل ووالئهم حبهم عىل وحرصوا عيل، بتفضيل بالقول اكتفوا
لهم طاقة ال أن أنفسهم املرصيون ووجد مرص، جوهر دخل حتى باألموات، ويتربَّكون
نقيب كان بمرص العلويني أحد برياسة وفًدا إليه فأرسلوا ديارهم، عن وصده بقتاله
جوهر من وطلبوا الحسني، هللا عبد بن مسلم جعفر أبو وهو بها، الحسنيني األرشاف
عقيدتهم، عىل املرصيني بتأمني نص وفيه األمان، لهم وكتب فأجابهم، والصلح، األمان
عن يتحولوا ال أن عىل الحرص أشد حريصني املرصيني من األعظم السواد كان فقد
يتعرض ال وأن والسنة، الجماعة أهل مذهب وهو عليه، كانوا الذي الديني مذهبهم
لهم. أمانه كتاب يف ذلك جوهر يذكر أن يف فألحوا بها، دانوا التي لعقائدهم الفاطميون
أعطاه الذي األمان يحرتموا لم الفاطميني أن الواقع بذلك؟ مرص يف الفاطميون وىفَّ فهل
الكتاب، هذا يف سنراه الذي النحو عىل املرصيني تشيع عىل عملوا فقد للمرصيني، جوهر
عصورها جميع عن العرص هذا يف به تتمايز ما اآلراء من لها شيعية، مرص فأصبحت
مَرص تَعدَّْت بل املرصية، الحياة عىل الجديدة الفاطمية العقائد هذه وأثََّرت التاريخية،
الحياة يف فأثََّرت الفاطميني، لنفوذ خضعت التي سيما وال األخرى البلدان من غريها إىل

اإلسالمية. البلدان جميع يف خطره له كان تأثريًا اإلسالمية العقلية
عرص يف بمرص واألدبية العقلية الحياة عن الكشف محاولة هو الكتاب وهذا
عرص وكان حوله، ُكِتب مما الرغم عىل الغموض أشد لنا غامض عرص وهو الفاطميني،
والعلوم الفنون هذه آثار من لنا بقي ما ولكن والعلم، األدب يف زاهًرا عًرصا الفاطميني
ملا صورًة نعطي أن لنا بقي مما حاولنا وقد مختلفة، كتب يف متفرق ا جدٍّ قليل يشء

املحاولة. هذه يف ْقنَا ُوفِّ قد نكون أن ونرجو واألدبية، العقلية الحياة عليه كانت
حسني كامل محمد
١٩٥٠ سنة أبريل ١٥ يف الروضة جزيرة
١٣٦٩ سنة اآلخرة جمادى ٢٧
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األول الفصل

الفاطميني عقائد

كان فقد املسلمني؛ أكثر عليه كان عما تختلف عقيدة إىل يدعون مرص الفاطميون جاء
الشافعي، مذهب وبني مالك مذهب بني ينقسمون مرص مسلمي من األعظم السواد
املذاهب هذه بني الفروق كانت ومهما حنيفة، أبي مذهب عىل كان َمن منهم وقليل
وتُباِينها؛ الشيعية الِفَرق عقائد تخالف التي والجماعة السنة أهل مذاهب من فكلها
بن إسماعيل اإلمام إىل نسبًة باإلسماعيلية ُعِرفت الشيعة ِفَرق من فرقة والفاطميون
طالب،1 أبي بن عيل ووصاية السالم، عليه محمد بنبوة الفاطميون قال الصادق. جعفر
فهم الصادق. فجعفر الباقر، فمحمد العابدين، فزين فالحسني، الحسن، ابنه وإمامة
جعفر وفاة وبعد عرشية، االثني الشيعة مع اإلمامة تسلسل يف يتفقون النحو هذا عىل
قالت التي الفرقة وهي اإلسماعيلية، إىل اإلمامية الشيعة انقسمت ١٤٨ه سنة الصادق
هللا عبد وهم: السرت» «دور فأئمة إسماعيل، بن محمد فابنه جعفر، بن إسماعيل بإمامة
وأوَّلهم الظهور، دور أئمة ثم أحمد،2 بن فالحسني هللا، عبد بن فأحمد محمد، بن

أبي بن فعيل النبوة، مرتبة من وأقل اإلمامة مرتبة من أسمى الوصاية مرتبة إن الفاطميون: قال 1

يعدونه ال ولذلك األئمة؛ أبنائه مرتبة من وأرفع — السالم عليه — محمد مرتبة من أقل مرتبة يف طالب
من إمام أول وهو ويص، عليٍّا بأن فقالوا اإلمامية الشيعة أما النبي، ويص إنه قالوا بل أئمتهم، من إماًما

أئمتهم.
بن هللا عبد هو محمد بن هللا عبد بأن قال َمن فمنهم املستورين، األئمة هؤالء يف املؤرخون اختلف 2
يُعَرف لم الذي الرس ولعل الفاطميني، الخلفاء أصل املؤرخني بعض إليه ينسب الذي القداح ميمون
فاإلمام الواقع، إىل منه الخرافات إىل أقرب عنهم فالحديث املستورين، األئمة هؤالء يف هو اآلن إىل كنهه
باسمه ويسميهم بلقبه بهم يُلقِّ السرت يف وإمعانًا إليه، الناس ألقرب إال يُعَرف ال اإلسماعيلية عند املستور
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أن استطعنا الفاطميني دعاة كتب قرأنا وإذا الفاطمية. الدولة س مؤسِّ املهدي هللا عبيد
يجري ما عليهم يجري البرش، من أنهم عىل أئمتهم إىل نظروا الفاطميني أن إىل نطمنئ
عليٍّا ألَّهوا الذين الشيعة من الغالة يخالفون ذلك يف فهم وحياة، موت من البرش عىل
الذين عرشية االثني الشيعة ويخالفون يُرَزقون، أحياء إنهم وقالوا: ذريته، من واألئمة
ليمأل يعود حتى حيٍّا سيظل وأنه العسكري، الحسن بن محمد اإلمام غيبة إىل ذهبوا
األبناء، إىل اآلباء من تنتقل اإلمامة إن الفاطميون: وقال جوًرا. ُمِلئت كما عدًال الدنيا
طالب، أبي بن عيل ابنَْي الحسني إىل الحسن من انتقالها بعد أخ إىل أخ من تنتقل وال
اإلمامة تسلسل يف املذهب أصول من أصل العقيدة وهذه حياته. يف ابنه عىل ينصُّ فاألب
— هللا بأن َعِقِبِه﴾ ِيف بَاِقيًَة َكِلَمًة ﴿َوَجَعَلَها تعاىل: هللا قول أوَّلُوا وقد الفاطميني، عند
مستور، باطن أو مكشوف ظاهر إمام من خاليًا العاَلَم يرتك ال — وتعاىل سبحانه

طالب. أبي بن عيل نسل من اإلمام أبيه بعد إليه اإلمامة تنتقل
مؤمن كل عىل فوجب القويم؛ الطريق إىل وهاديهم عباده، عىل هللا حجة واإلمام
أن إىل ذهبوا بل ودعائمه، الدين أركان أحد اإلمام والية وجعلوا اإلمام، هذا يتبع أن
هبة الدين يف املؤيد قال بها. إال الدين يستقيم وال وأقواها، الدين دعائم أفضل الوالية
بها جاء التي وسننه تعاىل هللا بفرائض عمل رجًال أن «فلو مجالسه: يف الشريازي هللا
اآلتي — والسالم الصالة عليه — الرسول واليِة اعتقاُد بعمله يقرتن لم ثم كلها، رسوله
كاملركز الرسول والية إذ سبيًال؛ النار أهل غري يتبع ولم فتيًال، عمل ما عنه يُْغِن لم بها
نصبة هذه كانت وإذا بوجوده، إال وجودها يصح فال الفرائض، دائرة عليه تدور الذي
وَمن يليه َمن نصبة ذلك ومثل مثلها، دينِه أمَر يولِّيه َمن نصبة كانت حياته يف الرسول
هي الوالية إذ والد؛ عن ولد وورثها واحد، إىل واحد من الوالية انتقلت ما يليه َمن ييل
جميًعا، اإلمامية الشيعة يقول الرأي وبهذا الفرائض.»3 موضوع عليه يدور الذي األصل
اإلسماعيلية ومنهم اإلمامية الشيعة وأيَّد السنة، أهل جمهور عن به يتمايزون ما وهو
يف خم» «غدير عند ونزل الوداع حجة أدَّى أن بعد النبي أن تروي بقصة ، الرأيَّ هذا

اآلن، إىل فيه برأي يقطعوا لم بحيث املؤرخني عىل الفاطميني نسب أمر التبس هنا ومن بكنيته. ويكنِّيهم
ولذلك األدلة؛ هذه عىل الحصول الصعب ومن إلثباته، أدلة إىل يحتاج املستورين هؤالء عن حديث وكل
عليها. االعتماد يمكن نصوص عىل الحصول نستطيع أن إىل الفاطميني نسب عن الحديث إغفال دنا تعمَّ

الخاصة). بمكتبتي خطية (نسخة ص٥ ج١، املؤيدية: املجالس 3
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بَلِّْغ الرَُّسوُل أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله عليه أُنِزل هناك الحجة، ذي من عرش الثامن اليوم
النَّاِس﴾، ِمَن يَْعِصُمَك َوهللا ۚ ِرَساَلتَُه بَلَّْغَت َفَما تَْفَعْل لَّْم َوإِن ۖ رَّبَِّك ِمن إَِليَْك أُنِزَل َما
منها انتهى إذا حتى بالصالة، وأَمَر ربه بأْمِر صدع الكريم النبي أن إىل الشيعة فذهب
أنفسهم؟» من باملؤمنني أوىل أني تعلمون «ألستم فقال: طالب أبي بن عيل بيد أخذ
«َمن قال: بىل. قالوا: نفسه؟» من مؤمن بكل أوىل أني تعلمون «ألستم قال: بىل. قالوا:
واخذْل ه، نَرصَ َمن وانرص عاداه، َمن وعاِد وااله، َمن َواِل اللهم مواله، فعيلٌّ مواله كنُت
— السالم عليه — الرسول قول الشيعة واعترب دار.» حيث معه الحق وأَِدْر خذََله، َمن
ذريته من بعده وَمن وواليته، عيلٍّ اتِّبَاع بوجوب رصيًحا ا ونصٍّ تعاىل، هللا ألمر تبليًغا
بن الرباء حديث من الكبري مسنده يف حنبل بن أحمد أخرج وقد عليهم. املنصوص
فقال: الخطاب، بن عمر — عليٍّا لقي أي — «فلقيه بقوله: وأتبعها القصة هذه عازب

ومؤمنة.»4 مؤمن كل موىل أصبحت طالب أبي يابن لك هنيئًا
أبي بن عيل الويص والية وجوب يف اإلسماعيلية مع اتفاق عىل اإلمامية فالشيعة
العلم مدينة «أنا قولهم: مثل عيلٍّ، شأن يف كثرية أحاديث النبي عن ويَْرُوون طالب،
املنذر و«أنا بعدي.» نبيَّ ال أنه إال موىس، من هارون بمنزلة مني و«عيل بابها.» وعيلٌّ
األرض.» ألهل أمان بيتي وأهل السماء، ألهل أمان و«النجوم بعدي.» من الهادي وعيلٌّ
َمن نوح، كسفينة بيتي و«أهل جاهلية.» ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات و«َمن
بيتي.»5 أهل وعرتتي هللا، كتاب الثقلني: فيكم تارك و«إني غرق.» تركها وَمن نجا ركبها

وغريها. األحاديث هذه رواية يف الفاطميون واشرتك
— محمد دور سبقوا الذين األنبياء تاريخ من أخذوه آَخر دليًال الفاطميون واتخذ
هو تعاىل هللا وأن املؤمنني، أمر إليه يكل وصيٍّا نبي لكل أن إىل فذهبوا — السالم عليه
آدم ويصَّ فكان له، وخليفًة لنبيه، وصيٍّا هللا اختاره َمن بإعالن نبيه إىل يوحي الذي
أخاه موىس ويصَّ وكان إسماعيل، ابنُه إبراهيم وويصَّ سام، ابنُه نوح وويصَّ هابيُل،

ص٢٨١، الرابع والجزء ،٣٣٠ ،١٥٢ ،١١٩ ،١١٨ ص٨٤، حنبل بن أحمد مسند من األول الجزء راجع 4

النبي عن الحديث هذا نجد املواضع هذه ففي .٣٦١ ،٣٥٨ ،٣٥٠ الخامسص٣٤٧، والجزء ،٣٧٠ ،٣٦٨
أبي بن لعيل النبي قول عرش» التاسع الباب واألربعون السادس «الكتاب الرتمذي سنن ويف السالم، عليه

بعدي.» مؤمن كل ويل «أنت طالب:
متفرقة. مواضع يف املؤيدية املجالس ويف األنوار، بحار كتاب يف كله ذلك راِجْع 5
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املعروف يونا بن سمعان — الصفا شمعون حواريُّه مريم بن عيىس وويصَّ هارون،
السابقني، األنبياء من غريه شأن ذلك يف شأنه ويص، ملحمد يكون أن فوجب — بالصفا6
أخذوا الفاطميني أن إيلَّ ويَُخيَّل الوصاية، ملرتبة طالب أبي بن عيل اختار تعاىل هللا وأن
الذي هو يونا بن سمعان أن متعددة مواضع يف يوحنا إنجيل يف جاء مما الرأي هذا
املؤمنني، جماعة أي خرافه بعده يرعى أن املسيح وأمره صفا، أو بطرَس املسيُح اه سمَّ
واألحاديث، القرآن من أدلة لها اتخذوا اإلسالمية، بالصبغة العقيدة هذه الشيعة فصبغ
يشارك أخرى ناحية من عليٍّا جعلوا للنبي وصيٍّا عليٍّا جعلوا الذين اإلسماعيلية أن عىل
ُخصَّ اللتني والرسالة النبوة مرتبة يف إال وفضائله، وخصائصه صفاته كل يف النبي
أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما تعاىل: كقوله النبي يف جاءت التي القرآنية اآليات فكل وحده، النبي بهما
هي اآليات، من ذلك غري إىل َهاٍد﴾ َقْوٍم َولُِكلِّ ۖ ُمنِذٌر أَنَت ََّما و﴿إِن لِّْلَعاَلِمنَي﴾، َرْحَمًة إِالَّ

عيلٍّ. نسل من عليهم املنصوص األئمة كل يف جعلوها بل أيًضا، عيل ويف محمد يف
هللا أن إىل القرآن آيات من كثري تأويل يف ذهبوا بل بذلك اإلسماعيلية يكتِف ولم
ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكٰذَِلَك تعاىل: قوله مثل ذريته، من واألئمة عيلٍّ إىل فيها يشري تعاىل
اْألَْمثَاُل ﴿َوتِْلَك وقوله: َشِهيًدا﴾، َعَليُْكْم الرَُّسوُل َويَُكوَن النَّاِس َعَىل ُشَهَداءَ لِّتَُكونُوا َوَسًطا
﴿ثُمَّ وقوله: ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر ﴿َوأُوِيل وقوله: اْلَعاِلُموَن﴾، إِالَّ يَْعِقلَُها َوَما ۖ ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ
بأن اآليات هذه جميع أُوَِّلْت فقد ذلك. وغري ِعبَاِدنَا﴾ ِمْن اْصَطَفيْنَا الَِّذيَن اْلِكتَاَب أَْوَرثْنَا
واختارهم هللا اصطفاهم الذين بيته أهل من واألئمة طالب أبي بن عيل إىل فيها اإلشارة
يف إال الصفات كل يف متشابهان صنوان عندهم وعيلٌّ فمحمد البرش. من غريهم دون
عليه محمد بها اختص فقد االستيداع»، «مرتبة اسم عليها أطلقوا التي النبوة مرتبة
«مرتبة اسم عليها أطلقوا التي واإلمامة الوصاية بمرتبة عيلٌّ اختص حني عىل السالم،
ننتقل واحد نور من عيلُّ يا وأنت أنا أزل لم قال: النبي أن يَْرُوون ولذلك االستقرار»؛7
وعلم، قدرة لنا ظهر ورحم صلب ضمنا كلما الزكية، األرحام إىل الطاهرة األصالب من
يف نصفني النور ذلك فانقسم املطلب، عبد األكمل واألب األفضل الجد إىل انتهينا حتى
ولهذه عليٍّا.»8 ُكْن هذا ويا محمًدا، هذا يا «ُكْن تعاىل: هللا فقال طالب، وأبي هللا عبد

الخاصة. بمكتبتي خطية نسخة ب)، (ص١٢ اليمن منصور بن لجعفر والقرانات الفرتات 6
الدعاة». داعي الدين يف املؤيد «ديوان كتاب يف املوضوع هذا عن كتبناه ما راجع 7

متفرقة. مواضع يف املؤيدية املجالس 8
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بعصمة اإلسماعيلية قال يشء كل يف للنبي وشبيًها رشيًكا عيل من تجعل التي العقيدة
يؤوِّلوا ولم األنبياء بعصمة يدينوا لم الفاطميني لعل بل واألئمة، واألوصياء األنبياء
ينفرد وال أئمتهم، عصمة إلثبات إال كتبهم،9 يف نراه الذي التأويل هذا األنبياء قصص
موضوع وكان الشيعة، ِفَرق جميع رأي هو إنما العصمة، بهذه بالقول اإلسماعيلية

الكالم. علماء بني الجدال موضوعات من األنبياء عصمة
التأويل يف عقيدتهم هي وعيلٍّ محمد بني جعلوها التي الكربى املشاركة ولعل
جعلوا فقد بالباطنية، أجله من وا وُسمُّ به، أنفسهم وا خصُّ الذي العلم وهو الباطن،
الكريم القرآن إن أي تأويله، صاحب عليٍّا وجعلوا القرآن، تنزيل صاحب هو محمًدا
الباطن التأويل وأرسار الدين أرسار أما للناس، الظاهر ومعناه بلفظه محمد عىل أُنِزل
البرش، من غريهم دون بعده من وأبناءه عليٍّا بها خصَّ ولكنه محمد، عىل أُنِزلت فقد
اإلسماعيلية أخذ األرسار. هذه عىل الناس يدلون الذين هم األئمة من وأبناءه عليٍّا وأن
﴿َوَكٰذَِلَك تعاىل: كقوله التأويل وجوب يف عقيدتهم عىل دليًال الكريم القرآن آيات بعض
اْألَْرِض ِيف ِليُوُسَف َمكَّنَّا ﴿َوَكٰذَِلَك وقوله: اْألََحاِديِث﴾، تَأِْويِل ِمن َويَُعلُِّمَك َربَُّك يَْجتَِبيَك
إىل َصْربًا﴾ َليِْه عَّ تَْستَِطع َلْم َما ِبتَأِْويِل ﴿َسأُنَبِّئَُك وقوله: اْألََحاِديِث﴾، تَأِْويِل ِمن َولِنَُعلَِّمُه
تأويًال لدينه جعل تعاىل هللا أن إىل تفسريها يف ذهبوا التي القرآنية اآليات من ذلك غري
اإلسماعيلية أطلق الذين والجماعة السنة أهل جمهور به يقول عما يختلف ا، خاصٍّ

العامة. أو الظاهر أهل لقب عليهم
أُمُّ ُهنَّ ْحَكَماٌت مُّ آيَاٌت ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَزَل الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: هللا بقول واستدلوا
اْلِفتْنَِة ابْتَِغاءَ ِمنُْه تََشابََه َما َفيَتَِّبُعوَن َزيٌْغ ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن ا َفأَمَّ ۖ ُمتََشاِبَهاٌت َوأَُخُر اْلِكتَاِب
ْن مِّ ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف َوالرَّاِسُخوَن ۗ هللا إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم َوَما ۗ تَأِْويلِِه َوابْتَِغاءَ
الراسخون هم واألئمة واألوصياء األنبياء أن عىل اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر َوَما ۗ َربِّنَا ِعنِد
﴿َوالرَّاِسُخوَن تعاىل: قوله أن إىل علماؤهم وذهب تأويله، يعلمون الذين وهم العلم، يف
أنهم بمعنى الحال مخرج أخرجوه ِبِه﴾ آَمنَّا ﴿يَُقولُوَن وقوله: هللا؛ عىل نسق اْلِعْلِم﴾ ِيف

بلندن، الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة خطية نسخة النعمان، للقايض التأويل أساس كتاب راجع 9

نسخ وكلها املؤيدية، واملجالس اليمن، منصور بن لجعفر النطقاء رسائر وكتاب النطقاء، أرسار وكتاب
الخاصة. بمكتبتي خطية
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مستحيًال لكان يعلمونه العلم يف الراسخون يكن لم لو إذ به؛ آمنا ويقولون ليعلمونه
إال يثبت ال باليشء والتصديق التصديق، معناه اإليمان ألن به؛ آمنا يقولوا أن منهم
أن من يخلو ليس إنه ثم يعلمه. لم بما املرء تصديق يجوز وال به، العلم إحاطة بعد
لفظ بعد الوقف بطل به علم كان فإن يعلم، لم أو به أتى ما بتأويل علم النبي يكون
يف الراسخني أول وهو علمه، من رشط يف النبي دخول ووجب السابقة، اآلية يف «هللا»
يعلم لم النبي كان وإن العلم؛ يف الراسخني من أخذ َمن أخذ وعنه وأفضلهم، العلم
والرسالة.10 الحكمة عن خارج يعلمه، ال عنه سئل إذا بيشء إياه تعاىل هللا فإرسال
التأويل هذا يعلم عرص كل يف النبي مقام يقوم وَمن القرآن، بتأويل يعلم كان فالنبي
بأن الكريم القرآن يف وردت التي الصالح الرجل مع موىس بقصة مثًال ورضبوا أيًضا،
موىس، وهو األنبياء، من ناطٌق نبيٌّ كنَهها يعرف لم بأرساٍر الصالح الرجل خص هللا
النهوض من وأقرص أضعف املسلمني من العامة أن عىل عندهم دليل هذه موىس فقصة

الدين: يف املؤيد يقول ذلك ويف واألئمة، الويص به اختص الذي القرآن تأويل بأعباء

ل��ل��خ��ص��ام أس��ل��م��ن��اه ذاك ف��ي ال��ك��الم ظ��اه��ر أج��زن��ا وإن
زم��رة ك��ل م��ع ق��ول ك��ل م��ن ك��ث��رة ال��ق��ران اخ��ت��الف��ات ف��ف��ي
ج��ذاذًا أص��ن��ام��ك��م ي��ج��ع��ل ه��ذا ال��م��ل��ك��وت ِس��رُّ ق��وُم ي��ا
ص��ب��ًرا ت��س��ت��ط��ي��ع ل��ن م��ع��ي ق��ال ال��ِخ��ْض��َرا م��وس��ى ص��اح��ب ل��ه س��رٌّ
ق��اص��ًرا إال ذاك إذ ي��ك��ن ف��ل��م ص��اب��ًرا أل��ف��ى س��وف م��وس��ى وق��ال
نُ��وًَّم��ا ت��ك��ون��وا ل��م إن ��ه��ا َق��صِّ م��ن ��َم��ا ي��مَّ م��اذا ال��ق��ص��ة ت��دب��روا
ال��ن��ظ��َرا ال��ن��ف��وس أس��أت��م إذن س��م��ًرا ت��ح��س��ب��وه��ا أن ل��ع��ل��ك��م
ال��ب��ح��ري��ن11 م��ج��م��ع ��ا ح��قٍّ ي��ب��ل��غ ع��ي��ن��ي��ن وذا ع��ق��ل ذا ك��ان َم��ن

ص٥١. ج٢ يف املؤيدية: املجالس 10
الدعاة. داعي الدين يف املؤيد ديوان من األوىل» «القصيدة 11
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تعاىل: كقوله الكريم، القرآن من أيًضا أخذوها التأويل وجوب عىل عقلية أدلة ولهم
َوِيف * لِّْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف قوله: ويف أَنُفِسِهْم﴾، َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم
واألرض، السموات خلقة من تُؤَخذ الدين َمثالة أن إىل فذهبوا وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال ۚ أَنُفِسُكْم
كل املخلوقات يف ركزت فقد تعاىل، هللا خلقه مما ل يُتأمَّ ما وجميع األفالك، وتركيب
كنوز يُخِرج َمن إىل حاجة يف إذن القرآن فآيات الكريم، القرآن حمله الذي الدين معاني
القاعدة وهذه للتأويل، ألنفسهم اتخذوها التي الطريقة هذه عىل وبناءً املعاني،12 هذه
قسمني: املخلوقات جعلوا الدين؛ عىل واملخلوقات الطبيعة هذه يف بما يستدلون بها التي
الباطن وسموا الباطن، عىل يدل الظاهر وجعلوا خفي، باطن وقسم للعيان، ظاهر قسم
املثل «نظرية عندهم التأويل نظرية عىل أطلق أن أستطيع ولذلك مثًال، والظاهر ممثوًال
يف يقول الدين يف فاملؤيد الفاطميني، دعاة كتبه مما االسم هذا أخذت وقد واملمثول»،13
مثل والدنيا ممثول، ونفسه مثل اإلنسان فجسم وممثوالت؛ أمثاًال هللا «خلق مجالسه:
من بها الحياة قوام وجعل تعاىل، هللا خلقها التي األعالم هذه وإن ممثول، واآلخرة
التي الباطنة قواها وإن املثل، محل منها يحل قائمة ذوات لها والنجوم، والقمر الشمس
املستنرصية: املجالس صاحب وقول األمثال.»14 تلك ممثول هي املصنوعات يف تؤثِّر
صغر من يستِح ولم وتفصيًال، جمًال األمثال لكم رضب تعاىل هللا إن املؤمنني، «معرش
يف املؤيد ويقول دليًال.»15 باطنه عىل القرآن ظاهر وجعل ممثوًال، به َ بنيَّ إذا املثال

الدين:

ك��ال��ع��س��ل16 وه��ذا ال��ن��ح��ل إب��ر ذا ال��م��ث��ل دون م��م��ث��ول��ه ح��م��ى اْق��ُص��ْد

واملمثول، املثل نظرية تطبيق هي اإلسماعيلية عند التأويل يف فالقاعدة وإذن
العامة، يعرفها التي املعاني هذه هو والظاهر: ممثوالت، وباطنه مثل القرآن فظاهر

ص٥٢. ج٢، املجالس: 12
املسترشقني مؤتمر يف ُقِرئ بحث — الفاطمية مرص شعر يف وأثرها واملمثول املثل نظرية راجع 13

.١٩٤٨ سنة يوليو ٢٩ يوم باريس يف والعرشين الحادي
الثانية. املائة من الثامن املجلس املؤيدية: املجالس 14

العربي). الفكر دار (طبع ص٩٨-٩٩ املستنرصية: املجالس 15
الدعاة. داعي الدين يف املؤيد ديوان من األول القصيدة 16

31



الفاطمية مرص أدب يف

واألئمة الويص يستخلصها التي املعاني هذه هو والباطن: السنة. أهل علماء بها وينطق
بأدلة أتوا اإلسماعيلية أن من الرغم وعىل املسلمني. سائر من سواهم دون البيت أهل من
كانت وإن النظرية هذه فإن واملمثول، املثل نظرية وعىل التأويل عىل الكريم القرآن من
يف أدخلوها القديمة، األفالطونية املثل نظرية هي فإنها اإلسالمية، بالصبغة ُصِبغت قد

اإلسالمية. وعقائدهم تعاليمهم مع يتفق بما فيها وا غريَّ أن بعد عقيدتهم
لم اإلسماعيلية عند نراه الذي النحو هذا عىل الباطن التأويل فكرة أن إيلَّ ويَُخيَّل
املأمون عرص يف ظهرت التي العلمية والحركة الرتجمة عرص قبل املسلمني لدى تُعَرف
فالسفة بعض أن فاملعروف اليونانية، الفلسفية الكتب تُرِجمت أن وبعد وبعده، العبايس
إْن — باطنيٍّا تأويًال التوراة تأويل حاولوا وتالميذه، فيلون األخص وعىل اإلسكندرية،
تأويًال اإلنجيل تأويل حاَوَل َمن أول هو أوغسطني القديس وأن — التعبري هذا صحَّ
هؤالء آثار من العرب إىل نُِقل مما التأويل فكرة وأخذوا اإلسماعيلية وجاء كذلك، باطنيٍّا
أخذوه ما كل يف دائًما كعادتهم اإلسالمية بالصبغة تأويلهم صبغوا ولكنهم الفالسفة،
جملًة يتخلوا أالَّ اإلسماعيلية يستطع لم كله ذلك ومع األجنبية، والفلسفة العلوم عن
العلوم هذه آثاُر تأويالتهم يف ظهرت فقد األجنبية، والفلسفة العلوم من أخذوه عما
اإلسالم قبل العالم غمرت التي القديمة واألديان بالعقائد تأثُّرهم ظهر كما والفلسفة

وبعده.
زيادة يف منهم إمعانًا إال الباطن التأويل هذا يتخذوا لم أنهم كذلك إيلَّ ويَُخيَّل
سائر من البُْعد بعض تبعدهم بميزات وخصهم واألئمة، طالب أبي بن عيل رشف
فتأويالتهم الفاطمية، العقائد جميع عليه تدور الذي املحور هي الوالية فكأنَّ البرش،
واحدة نتيجة إىل تنتهي كلها والعقل النفس يف عقيدة وكل والخلق اإلبداع يف وفلسفتهم
هم هللا» و«جنب هللا» و«يد هللا» «وجه أن الباطن التأويل ففي واألئمة، الويص هي
ذهب كما ذهبوا بل األئمة، هم واألَِهلَّة واألئمة، عيل والقمر محمد، والشمس األئمة،
هي الكلمة إن فقالوا: «اللوجوس»، الكلمة أبدع هللا أن إىل اإلسكندرية فالسفة بعض
وكلمة َفيَُكوُن﴾، ُكن َلُه يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله من «كن»
املقربة الروحانية للحدود مثالن الباطن التأويل يف ولكنها ونون، كاف حرفان «كن»
الذي وهو هللا، إىل الحدود أقرب وهو «القلم» أو األول للعقل رمز فالكاف هللا، إىل
أقبْل له: فقال القلم، هللا خلق ما «أول البخاري: رواه الذي النبوي الحديث فيه ورد
منك، عيلَّ أعز هو خلًقا خلقت ما وجاليل بعزتي فقال: فأدبََر. أدبْر له: فقال فأقبََل.
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وألنه بالقلم، القرآن ظاهر يف ذُِكر الذي األول والعقل إلخ.» … أعاقب وبك أثيب بك
النون أما بالسابق. ي ُسمِّ وتوحيده هللا معرفة إىل وأسبقهم تعاىل هللا إىل الحدود أقرب
وبناء بالتايل، يت وُسمِّ باللوح القرآن يف إليها رمز التي وهي الكلية، للنفس رمز فهي
يماثل ظاهر جسماني عالم األريض العالم يف يكون أن يجب واملمثول املثل نظرية عىل
خصائص وكل التايل، مثل وحجته السابق، مثل هو فاإلمام الباطن؛ الروحاني العالم
كل عن تعاىل هللا ينزِّهون اإلسماعيلية نرى فمثًال لإلمام، ُجِعلت «السابق» األول العقل
وإن «السابق»، األول العقل أسماء هي الحسنى هللا أسماء إن وقالوا: واألسماء، الصفات
ما كل إنما لبًسا، وليس أيًسا ليس وإنه بصفة، يتَِّصف أن عىل يتعاىل سبحانه هللا
فهذه وإذن «السابق»، األول العقل صفات فهي هللا صفات من الكريم القرآن يف جاء
ضوء وعىل اإلمام، وهو الجسماني العالم يف األول العقل مثل أيًضا بها يُوَصف الصفات
الفاطمي: هللا لدين املعز مدح يف األندليس هانئ ابن قول فهم نستطيع النظرية هذه

��اُر ال��ق��هَّ ال��واح��ُد ف��أن��َت ف��اح��ك��ْم األق��داُر ش��اءْت م��ا ال ش��ئ��َت م��ا

وحكموا إمامه، يؤلِّه أنه هانئ ابن شعر من وأمثاله البيت هذا من القدماء فهم فقد
يعرفون القدماء كان ولو وأمثاله، البيت هذا بدليل األلوهية، ُعوا ادَّ الفاطميني األئمة بأن
وسنتحدث العقيدة، يف غلوٍّا وال تأليًها القول هذا يف وجدوا ما الفاطمية العقيدة حقيقة

الشعر. باب يف كله ذلك عن
والتفخيم التمجيد صفات إغداق هو واحد لسبب عندهم الباطن فالتأويل وإذن
معه، بالظاهر أيًضا قالوا ورضورته، بالباطن قالوا الذين اإلسماعيلية أن عىل ألئمتهم.
والباطن الظاهر «فإن الظاهر، دون الباطن ينفع وال الباطن، دون الظاهر يُقبَل فال
تعاىل هللاَ عبََد وَمن املقاصد».17 وُعِرفت الفوائد انقدحت اجتمعا إذا والجسد كالروح
والظاهر حرف،18 عىل يعبده ن ممَّ فهو ظاهر، دون بباطن أو باطن، دون بظاهر
وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقامة طهارة، من العملية العبادة هذه هو عندهم
الفرائض هذه يؤدي أن املؤمن عىل فيجب هللا، سبيل يف والجهاد البيت، وحج رمضان،

ص٣٧. املستنرصية: املجالس 17
ص٢٩. أيًضا: املستنرصية املجالس 18
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أن يجب نفسه الوقت ويف هللا، رسول سنَّه وما هللا كتاب يف ورد كما الظاهرة العملية
فالفاطميون واألئمة، الويص بها خصَّ التي العلمية العبادة هو الذي الباطن بعلم يؤمن
الذين واملؤرخون الكتَّاب وهَم كما العبادة وإبطال األديان طرح عىل يعملوا لم إذن

الدين: يف املؤيد شاعرهم قال كما كانوا بل الفاطميني، عن ثوا تحدَّ

وج��ل19 ع��ز ب��ه��م��ا دن��ا ل��ل��ه وع��م��ل ع��ل��م أله��ل ف��إن��ن��ا

إىل دعواتهم إليها ودعوا الظاهرة، العبادة هذه يف املسلمني من غريهم وشاركوا
للقايض اإلسالم دعائم كتاب مثل اإلسماعييل الفقه كتب قرأنا وإذا الباطنة، عبادتهم
وجدنا اإلسالم؛ علم اإلمام ثقة للداعي املستنرصية املجالس وكتاب محمد، بن النعمان
، خاصٍّ وجه عىل مالك وفقه السنة أهل فقه عن يختلف يكاد ال اإلسماعييل الفقه أن
يأخذون إنما بالقياس، وال بالرأي الرشعية أحكامهم يف يأخذون ال اإلسماعيلية أن مع
بعض يف إال السنة أهل مذهب عن يختلفوا لم ذلك ومع اإلمام، يرشعها التي باألحكام
أهم من املسألة هذه كانت فقد الصوم، شهر ابتداء مسألة أهمها لعل فرعية، مسائل
صوم يبدءون ال الفاطميني أن ذلك الفاطميني، عىل املسلمني سخط أثارت التي املسائل
أن الفاطميون وجد فقد السنة، أهل جمهور إليه يذهب ما عىل الهالل برؤية رمضان
قريب، آَخر بلد يف يظهر فقد غريه، أو سحاب بسبب البالد من بلد يف غمَّ إذا الهالل
اضطراب يحدث ما وكثريًا اآلَخر، البلد أهل يصوم حني عىل األول البلد أهل يصوم فال
عام كل نشاهده ما وهو الشك، بيوم ى يُسمَّ ما فيقع الواحد، البلد يف الصيام بدء يف
يحسبون قمريٍّا تقويًما فعملوا والحساب، الفلك إىل الفاطميون لجأ ثَمَّ ومن اليوم؛ إىل
ا، حقٍّ أَهلَّ قد رمضان هالل أن يعرفوا حتى منازله ويقدِّرون القمر، سري بمقتضاه
ناقًصا شعبان أصبح وبذلك دائًما، ناقًصا له والتايل ا، تامٍّ شهًرا العربية الشهور فجعلوا
ومتى رمضان يبدأ متى عرفوا الدقيق التقويم هذا ومن دائًما، ا تامٍّ ورمضان دائًما
«صوموا الكريم النبي قول جعلوا بل نظر، رؤية الهالل رؤية إىل الرجوع دون ينتهي،
الفاطمي التقويم وهذا إبصار. رؤية ال استبصار رؤية أنها لرؤيته» وأفطروا لرؤيته
قبل الفطر عيد ويبدءون يومني، أو بيوم السنة أهل جمهور قبل يصومون جعلهم

الدعاة. داعي الدين يف املؤيد ديوان من األوىل القصيدة 19
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عن تحدَّثوا الذين والعلماء املؤرخون أساء هنا ومن يومني، أو بيوم السنة أهل جمهور
اإلسالم. وعن الجماعة عن بالخروج وَرَمْوهم دعوتهم، حقيقة فْهَم الفاطميني

وبني عامة الشيعة بني بل السنة، أهل وجمهور الفاطميني بني الخالفات ومن
يرتك لم إذا األب تركه ما كل البنت يورثون فالشيعة البنت، مرياث مسألة السنيني:
إىل الشيعة ذهب فقد الوضوء؛ يف الرجلني مسح مسألة أيًضا الخالفات ومن ذََكًرا، ولًدا
التي الخالفات أهم ومن الرجلني، غسل بوجوب السنة أهل قال حني عىل املسح، وجوب
عرش الثاني إمامهم بأن تقول األوىل الفرقة أن واإلسماعيلية عرشية االثني الشيعة بني
عىل جوًرا. ُمِلئت كما عدًال الدنيا ليمأل سيظهر وأنه الرسداب، يف اختفى منذ يُرَزق حيٌّ
من البرش عىل يجري ما عليه يجري البرش، من اإلمام أن إىل اإلسماعيلية يذهب حني
أيًضا الخالف ومن املدة. هذه طول يعيش إماًما إن يقال: أن السخف فمن وموت، حياة

اإلسماعيلية. يحرمه حني عىل املتعة، زواج بتحليل عرشية االثني قول
بل السنة، كأهل بالقياس وال كاملعتزلة، بالرأي بالقول الفاطميون يذهب ولم
البيت أهل علوم وإىل املعصوم اإلمام إىل بالرجوع وقالوا والقياس، بالرأي األخذ رفضوا
به خصَّ الذي الباطن فعلم البرش، سائر من غريهم دون تعاىل هللا بها خصهم التي
ناحية من إعجازه من أقوى املعنى ناحية من القرآن إعجاز بأن القول إىل دعاهم األئمة
ويف معاٍن، من يحتويه بما يظهر إعجازه ولكن ومعناه، بلفظه معجز فالقرآن اللفظ،

املؤيد: يقول ذلك

ح��ظٍّ��ا م��ن��ه م��ع��ن��اه��ا يَ��نَ��ْل ول��م ل��ف��ًظ��ا ال��ق��رآن إع��ج��اُز ك��ان إْن
ت��أوي��ًال أن��ك��رت��م أن أج��ل م��ن م��ح��ل��وًال م��ع��ق��وده ص��ادف��ت��م

أما األنبياء، بعصمة القول إىل عامًة الشيعة دعت كما دعتهم اإلمام عصمة وفكرة
يعرفها لم أوجه إىل تأويلها يف ذهبوا فقد األنبياء، معايص عن الكريم القرآن يف ورد ما
«ديوان كتاب يف األنبياء تأويل عن كتبناه ما راِع بها. أَتَوا أين من أدري وال املفرسون،

الدين». يف املؤيد
غريهم عن الظاهرة العملية عبادتهم يف يختلفون يكادون ال الفاطميني ترى وهكذا
ما ويحللون واملعايص، املآثم ويتجنَّبون تعاىل، هللا حرمه ما يحرِّمون فهم املسلمني، من
يوسعون جعلهم الذي هو لإلسماعيلية الباطني التأويل ولكن للمسلمني، تعاىل هللا أحله
عىل الفضائل إسباغ الباطني بتأويلهم أرادوا فقد املسلمني، من غريهم وبني بينهم الهوة
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القرآن يف املذكورة الحسنى وأسماؤه هللا وصفات األول، العقل يناسبون فجعلوا األئمة،
— وتعاىل سبحانه — هللا أما لألئمة، جعلوها لذلك وتبًعا األول، للعقل جعلوها الكريم

كله. التوحيد دوه ووحَّ صفة، كل عن نزَّهوه فقد

ال��ش��ب��ه20 ب��ذاك ع��نَّ��ا ان��ت��ف��ت ف��ق��د ن��ش��ب��ه وال ال��ل��َه ��د ن��وحِّ

إىل قسم كل يتحلل موته وبعد ونفس، جسم من مكوَّن البرش سائر مثل فاإلمام
يجانسها ما إىل تعود الرشيفة والنفس الرتاب، إىل يعود الرتابي فالجسم يناسبه، ما
تتالىش؛ وال تتناسخ فال للعالم، املدبِّرة العقول من عقًال اإلمام نفس فتصبح ويناسبها،
وال خصومهم، بها رماهم التي املنقصة وهي بالتناسخ، يدينون ال الفاطميني ألن
الغالة روا كفَّ كما آراءَهم، هوا وسفَّ العقائد هذه أصحاب ناقشوا بل بالتاليش، يقولون

الدعاة: داعي الدين يف املؤيد قال أبنائه. من واألئمة عليٍّا ألهوا الذين

م��رج��ع ال��ن��ب��ي إال ل��ن��ا وم��ا ن��دف��ع األن��ب��ي��اء ش��رع ف��ك��ي��ف
ن��ل��ت��ق��ي ال��ك��ات��ب��ي��ن وب��ال��ك��رام ن��رت��ق��ي ال��درج��ات ف��ي ب��ن��وره
ال��ف��ج��ائ��ع ب��أف��ج��ع وارم��ه��م ال��ش��رائ��ع ج��اح��دي ف��ال��ع��ن رب ي��ا
م��ج��ت��اح��ة ف��اض��ح��ة ب��ل��ع��ن��ة اإلب��اح��ة ي��رى َم��ن إل��ه��ي وال��ع��ن
ب��اق��يً��ا م��ن��ه��م األرض ف��ي تَ��ذَْر وال وق��ال��يً��ا غ��ال��يً��ا إل��ه��ي وال��ع��ن
س��واء ع��ن��دن��ا وال��ي��ه��ود ه��م ب��راء م��ن��ه��م إنَّ��ا رب ي��ا
ال��ه��وان��ا21 ول��ق��ه ب��ري��ب��ة رم��ان��ا َم��ن وأخ��ِز ف��أخ��زه��م

والتناسخ: بالتاليش القائلني عىل الرد يف ويقول

وك��ي��ل ع��ل��ي��ك ت��دع��ي ال��ذي ذا ح��م��ًق��ا ال��ت��الش��ي ال��م��دع��ي أي��ه��ا
م��ح��ص��ول ل��ص��ان��ع م��ا ع��ب��ثً��ا، ط��رٍّا ال��ص��ن��ائ��ع ه��ذه أت��رى

الدعاة. داعي املؤيد ديوان من األوىل القصيدة من 20

الدعاة. داعي املؤيد ديوان من األوىل القصيدة من 21
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واألف��ول؟ ط��ل��وع��ه��ا ول��م��اذا ل��م��اذا؟ ل��ي ق��ل األج��رام ح��رك��ات
ت��ج��ول ي��ج��وز إذن ف��ب��غ��ي��ر ال؟ أم ال��ف��ع��ل م��ج��ال��ه��ا ف��ي أل��ه��ا
ال��ع��ق��ول ادع��ي��ت م��ا م��ن��ك أن��ك��رْت ب��اخ��ت��ي��ار ف��ع��ل��ه��ا ذاك ت��ق��ل إن
ال��ت��م��ث��ي��ل ل��ن��ا ع��ال م��ا ع��ل��ى وال��ن��ار ال��م��اء م��ن دن��ا ف��ي��م��ا إن
م��ح��م��ول م��دب��ر ك��ل ق��ل��ت: اخ��ت��ي��ار غ��ي��ر ذاك ق��ل��ت: ول��ئ��ن
ال��ج��ل��ي��ل ال��ل��ط��ي��ف ال��ف��اع��ل ال��ح��ام��ل ث��ب��ت ه��ك��ذا ك��ان ف��إذا
م��ف��ع��ول ل��ه دون��ه وم��ا ال��ف��ع��ل م��ت��ق��ن ف��اع��ل ك��ان ف��إذا
ت��ح��ي��ل ع��ل��ي��ه ب��ه ع��م��ا َج��لَّ م��س��ت��ح��ي��ل ل��ف��ع��ل��ه ف��ال��ت��الش��ي
ح��ل��ول دن��ي��ا ب��غ��ي��ر وم��اذا وال��ف��س��خ ال��ن��س��خ إن��ه ق��ال وال��ذي
م��س��ئ��ول ب��دؤه��ا ح��ي��ث وم��ن ت ال��ب��س��ي��ط��ا ال��ن��ف��وس ج��وه��ر ع��ن ف��ه��و
ال��ق��ف��ول ي��ك��ون ن��ح��وه ف��ك��ذا م��ن��ه��ا األص��ل ي��ث��ب��ت ك��ان ف��ل��ئ��ن
أص��ول ال��م��ش��اه��دات ف��ل��ه��ذي م��ه��ًال ق��ي��ل ن��اف��يً��ا ك��ان ول��ئ��ن
وال��ت��ن��ك��ي��ل22 ال��ع��ذاب ف��ذاك وال��ش��رب ب��األك��ل ي��ك��ون ف��ث��واب

والقول املطلقة، باإلباحة الفاطميني يرمون والكتَّاب املؤرخني نرى كله هذا ومع
الفاطميني أن الحديث البحث أظهر التي االتهامات من ذلك غري إىل والحلول، بالتناسخ
أنها عىل الفاطمية العقيدة أظهروا الذين الكتَّاب هؤالء ألوم ال أني عىل منها، براء
املذهب وا غريَّ الذين الدعاة من الغالة بعض ألوم ما بقدر هللا، وتوحيد لإلسالم مباينة
هؤالء عصيان إعالن إىل األئمة اضطر حتى الصحيح، منهجه عن به وخرجوا الفاطمي،
عيل الدعاة: هؤالء من نذكر ضالالتهم. من الناس وتحذير الدعوة، من وطردهم الدعاة
يف الدعوة إظهار يف األول السرت دور أواخر يف الدعاة أسبق من كان الذي الفضل بن
حوشب بن الحسني الداعي من وطلب اإلمام منه فتربَّأ رشده، طريق ضل ولكنه اليمن،
كان الذي الكيال بن أحمد ونذكر أتباعه،23 ويمحو يحاربه أن اليمن بمنصور املعروف
املحرمات، استباحوا الذين والقرامطة لنفسه،24 ودعا املذهب فغريَّ لإلسماعيلية داعيًا

الدعاة. داعي املؤيد ديوان من الخامسة القصيدة 22
أرسار كشف وكتاب الخاصة)، بمكتبتي خطية (نسخة النعمان للقايض الدعوة افتتاح كتاب راجع 23

بعدها. وما ص٢١ اليماني: مالك بن ملحمد الباطنية
الشهرستاني. راجع 24
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الدعوة، عن عزلهم إىل باملغرب ظهوره قبل املهدي هللا عبيد فاضطر باإلباحة؛ وناَدوا
إىل منهم الفرار إىل املهدي فاضطر متاعهم، وسلبوا البيت أهل بعض وقتلوا فحاربوه
بني العداء واستمر دولته،25 أقام حيث أفريقيا شمال إىل رحل أن إىل فمرص، الرملة
نحو عىل الفريقني بني الحروب وقامت الزمان، من طويًال ردًحا والفاطميني القرامطة
الحاكم عهد يف ظهرت التي الدرزية فرقة عن نقول وكذلك التاريخ، كتب يف ذُِكر ما
القايض قال حتى املذهب، ضد ماضية أسلحة كانوا الدعاة هؤالء فأمثال هللا، بأمر
صارت ما ووصف نفسه، يف عظيم بالء أصابه رجًال هللا لدين املعز «ذكر النعمان:
منه شيئًا قلد كان وقد دينه، يف وغال هللا، أولياء يف ألحد قد الرجل هذا وكان إليه، حاله
ما ذكر ملا هللا لدين املعز فقال منه، باهلل نعوذ ما األئمة سخط من ذلك بسبب وناله
أمرنا من يشء عىل النقص إدخال أراد وال فينا، أحد ألحد ما إليه: الرجل هذا حال صار

وأبقى. وأشد أخزى اآلخرة وَلعذاب نكاًال، يكون ببالء الدنيا عاجل يف هللا إبتاله إال
عىل الشبهة من الدين عىل أدخل وما وتعديه، الرجل هذا تجاُوز ِمن ذكر ثم
من عندنا يقول: أنه باهلل املنصور عند وتقرََّر قال: ذكره. يطول ما املؤمنني ضعفاء
السماوات تزول َمن الدين يف أوليائنا من ولنا الجبال، به نزيل ما وعلمه هللا حكمة
من جماعة وأحرض قوله، من باهلل املنصور ذلك فأعظم يزول. وال يحول وال واألرض،
البحر، فلق موىس آيات أعظم هللا: لدين املعز قال ثم ولعنه، عنه لهم ذلك فذكر األولياء،
وقولنا. ومذهبنا علمنا ويدَِّعي إلينا، يُنَسب وهو لنفسه، ذلك فوق ادََّعى الشقي فهذا
يتصل َمن وإىل إلينا ينسب أن نفسه، إىل ينسبه وما وقوله، دعواه من هللا إىل نربأ نحن
انتسبوا الذين النار إىل الدعاة أراد إنما يقول: هللا بأمر القائم سمعت قال: ثم بنا.
علينا افرتوه مما ذلك وأشباه الصدور، تخفي وما الغيب نعلم أنا إياه ينحلونا بما إلينا
هللا عبد بن أحمد الدين حميد وقال إلخ.26 … لنفاقهم عدة يجعلوه أن إلينا ونسبوه
عن فانسلخت غريها، وأضلت ضلت الغالة، فرقة ضالًال الِفَرق أعظم إن الكرماني:
يقولون قوم من باهلل «استعيذوا الدين: يف املؤيد ويقول والديانة.»27 الدين أهل جملة
مركب يستوطئون طليعة، رش واإللحاد الكفر طالئع من وهم شيعة، أنهم بأفواههم

الحاجب. جعفر وسرية اإلمام، واستتار الدعوة، افتتاح راِجع 25

الخاصة. بمكتبتي خطية نسخة ٨٦م، ورقة واملسايرات: املجالس 26
بمكتبتي. خطية نسخة واملستهدي: الهادي تنبيه كتاب 27
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الدين، حدود من حدٍّ إىل إشارة الصالة بكون ويحتجون الراحة، ميل ويميلون اإلباحة،
وأن الزكاة، بطلت عرفت فإذا مثله إىل إشارة الزكاة وأن الصالة، سقطت عرف فإذا
حاجة بهم تبق لم سكتوا هم فإذا أهله، غري إىل رسهم إفشاء عن السكوت هو الصوم
األضداد، بعض مواالة عن هو الخمر رشب عن النهي وأن ه، َكدِّ واحتمال الصوم إىل
تكاليف من يحلوا حتى كذلك يزالون وال القياد، سهل حالًال رشبها كان كفوا هم فإذا
أرض وهؤالء ورد، رش املحرمات تحليل يف الردى مهاوي من ويردوا عقد، كل الرشيعة
َمن يزل ولم بالبغضاء، أئمتهم إىل رمحه ورشع سيفه شهر ن ممَّ وباملؤمنني بالدين
ن ممَّ تعاىل هللا إىل براء الزمان إمام إىل ذريته من واألئمِة عيلٍّ املؤمنني أمري ِمن َمَىض
إلخ.»28 … دينهم دان َمن عىل الخزي صحف يف ينرشون وجهًرا، ا رسٍّ سبيله هذه
يذهب أن يف سببًا كانوا اإلسماعيلية، الدعوة إىل أنفسهم نسبوا الذين الدعاة فهؤالء
يف ق يتعمَّ وَمن الفاطميني، عقيدة فساد إىل املحدثني من تبعهم وَمن القدماء املؤرخون
ال التي الكتب وهي — وعلمائهم دعاتهم كتب يف جاءت كما الفاطمية العقيدة دراسة
نُِسب مما كثري من براء الفاطميني يجد — الدعوة يف رفيعة درجة بلغ َمن إال بها يقر
من غريهم مع َلتساووا عقيدتهم، قوام جعلوه الذي الباطني التأويل هذا ولوال إليهم،

عقيدتهم. يف مطعنًا خصومهم وجد وملا يشء، كل يف املسلمني
والديانات املذاهب مجموعة من مزيج أنها الفاطميني عقائد عىل أالحظه والذي
امتزاج بتأثري بعيد، زمن منذ اإلسالمية األقطار يف وانترشت ُعِرفت التي القديمة
املذاهب هذه يُخِضعوا أن الفاطميون واستطاع املختلفة، الشعوب من بغريهم املسلمني
أن يستطيع فالباحث اإلسالمية، بالصبغة ويصبغوها اإلسالمية، لآلراء القديمة واآلراء
املرصيني قدماء قال فمثًال القديمة، أصولها إىل ويردها الفاطميني، عقائد أكثر ب يتعقَّ
إن الفاطميون: فقال اآللهة، من وتصبح العلوي، العالم إىل تنتقل امللوك روح بأن
الكون لعالم املدبِّرة الروحانية العقول من وعقًال املالئكة من َمَلًكا تصبح اإلمام روح
إال شيئًا يرى أن يستطيع ال اإلنسان أن إىل اليونان فالسفة بعض وذهب والفساد،
يف البرشي العقل إن الفاطميون: فقال الشعل، أو القمر أو الشمس ضوء بمساعدة
من تأتيه خارجية بمساعدة إال وإدراكه يشء معرفة إىل الوصول يستطيع ال ه تبرصُّ
يف حلت فإذا بيضاء، صفحة كانت النفس إن أيًضا: اليونان فالسفة أقوال ومن األئمة،

املؤيدية. املجالس 28
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الفاطميون فقال فرش، ا رشٍّ وإن فخري خريًا إن اإلنسان، اكتسبه ما عليها نُِقش جسم
السبعة، األدوار عقيدَة القديمة والبابلية العربانيني عن الفاطميون وأخذ املقالة. بهذه
وخلق الكيل، العقل عن الكلية النفس وظهور اإلبداع مذهَب الحديثة األفالطونية وعن
العقل هي الكلمة جعلت الحديثة األفالطونية أن خالف مع الكلمة؛ بوساطة العالم
وأنها واللوح، القلم أي والتايل، السابق هي الكلمة بأن اإلسماعيلية قال حني عىل الكيل،
كما َفيَُكوُن﴾ ُكن َلُه يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله من ُكْن كلمة هي
اإلسماعيلية جعلها بأن ومراتبها، الفيوضات الحديثة األفالطونية عن اإلسماعيلية أخذ
الزرادشتية وعن املثل، نظريَة أفالطون عن وأخذوا والجسمانية، الروحانية الحدود
األعداد وَجْعل التوحيد يف مذهبَهم القدماء الفيثاغوريني وعن التخميس، مذهَب القديمة
يستطيع وهكذا عينها. الفيثاغورية النظم هو دعوتهم نظام كان بل لعقائدهم، أصوًال
صبغ من الرغم عىل األوىل، أصولها إىل الفاطمية والعقائد اآلراء من كثريًا يرد أن الباحث
عقائدهم كل أن كتبهم يف الباحث ليتوهم حتى اإلسالمية، بالصبغة والعقائد اآلراء هذه

دخيل. رأي أو علم أي عليها يطرأ لم إسالمية
وأن العقائد، هذه محور هي الوالية أن الفاطمية: العقائد يف القول وخالصة
بكل يعتقدون وهم آَخر، يشء أي من أكثر وتمجيده اإلمام حول تدور كلها فلسفتهم
ويقومون وعقاب، وثواب ونرش وبعث وحياة موت من املسلمني من غريهم به يعتقد ما
يعتنقوا ولم اإلباحة، أو بالتعطيل يقولون وال هللا، حرَّمه ما ويحرِّمون الدين، بفرائض
ويأتي دوره، نبيٍّ فلكل األنبياء، بأدوار قالوا أنهم غري التاليش، أو الحلول أو التناسخ
جمع األنبياء خاتم وهو محمد دور جاء فلما قبله، النبي رشع ينسخ بعده الذي النبي
وهو موىس وهو إبراهيم وهو نوح وهو آدم هو فمحمد قبله، األنبياء أدوار كل له هللا
حدث وما محمد، دور يف مثله يحدث األنبياء هؤالء أدوار يف حدث ما وأن عيىس،
مع يتفق تأويًال كله ذلك وأوَّلوا بعده، واألئمة محمد لويص يحدث األنبياء ألوصياء
نراه الذي النحو عىل كتَّابهم، ورسائل شعرائهم أشعار يف واضًحا ونراه هذه، عقيدتهم

الكتاب. هذا من الشعر باب يف
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الدول تاريخ يف مثيًال له أجد أكاد ال محكًما دقيًقا نظاًما لدعوتهم الفاطميون رتََّب
الفاطميني ولعل ومكانتها، قدرها للدعاية فيه ُعِرف الذي هذا عرصنا يف حتى والدعوات،
كان أنه نذكر أن علينا الحق ومن دولتهم، يف رسمية مناصب للدعاية أقاموا َمن أول هم
يظهر لم النقباء هؤالء ولكن الحكم، عىل يستولوا أن قبل لهم يدعون نقباء للعباسيني
األقطار يف آلرائهم يدعون دعاة للمعتزلة وكان للعباسيني، األمر تم أن بعد شأن لهم
حكومتها. لها دولة لهم تكن ولم سيايس، كيان لهم يكن لم املعتزلة ولكن اإلسالمية،
وبعد السياسة مرسح عىل دولتهم ظهور قبل لدعوتهم نظم لهم فكان الفاطميون أما
املعروفون وهم دعوتهم، ورث َمن بني اليوم إىل قائمة النظم هذه تزال ال بل ظهورها،

األغاخانية. باإلسماعيلية واملعروفون بالبهرة،
يف عنها ثنا تحدَّ التي واملمثول املثال نظرية يطبِّقون الديني تأويلهم يف أنهم وكما
إنهم أي الدعوة، نظم عىل أيًضا النظرية هذه طبَّقوا قد نراهم كذلك السابق، الفصل
السنة وتقسيم الفلك، دورة نظام من أي املحسوسة، املشاهدات من النظم هذه أخذوا
أربع واليوم يوًما، ثالثون والشهر شهًرا، عرش اثنا فالسنة وساعات، وأيام شهور إىل
مراتب مت ُقسِّ فكذلك بالليل، عرشة واثنتا بالنهار عرشة اثنتا منها ساعة، وعرشون
الذي اإلمام أو عرصه يف النبي عىل مثل واأليام الشهور تجمع التي فالسنة الدعوة.
الجزائر،1 يف الدعوة رؤساء عىل مثل شهًرا عرش واالثنا الدعوة، مراتب جميع يجمع

أعرف أن وحاولت إقليم، أي بجزيرة جزء كل سموا جزءًا، عرش اثني إىل العالم الفاطميون َم قسَّ 1

إىل (Rise of Fatimite كتاب من ص٢٠ ،١ (هامش إيفانوف األستاذ ويذهب فائدة. دون الجزائر هذه
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من داٍع ولكل نقيبًا، أو داعيًا ثالثون الحجج هؤالء من ولكلٍّ الجزائر، حجج ويسمون
عمل املراتب هذه من مرتبة ولكل مكاًرسا، أو مأذونًا داعيًا وعرشون أربعة الدعاة هؤالء
بالحجة، وألحنهم جنانًا، وأصدقهم لسانًا، أقواهم شيعته من يختار فاإلمام به، خاص
مراتب أعىل املرتبة وهذه األبواب، باب أو الدعاة داعي مرتبة يف فيجعله علًما؛ وأغزرهم
الحجج لجماعة املالك فهو املذهبية، الناحية من ًة مباَرشَ اإلمام مرتبة تيل ألنها الدعوة؛
املذهب علماء أحد وصف وقد األقطار. جميع يف الدعوة عىل اإلرشاف وإليه والدعاة،
الحدود، أفضل فهو واللباب، الصفوة الحدود من هو الباب «وحد بقوله: املرتبة هذه
صاحب باب «هو آَخر: وقال واألفراد.»2 اآلحاد إىل ذلك إىل ينتهي وال العصمة، حد وهو
دعوته.»3 وصاحب علمه، وحامل الخلق، عىل وحجته إليه، منه يؤتى الذي الزمان
عرص يف التأويل صاحب هو والحجة الناطق، إىل الويص كنسبة اإلمام إىل الحجة فنسبة
علم أي البيت، أهل علوم املستجيبني عىل ويتلو الحكمة، مجالس يعقد الذي فهو اإلمام،

الباطن.
دعاة كبري هو حجٌة، العاَلَم إليها موا قسَّ التي الجزائر من جزيرة أو إقليم ولكل
مجالس عقد يف األبواب باب عن ينوب الذي وهو فيه، الدعوة عىل واملرشف اإلقليم
اإلمام، اختاره الذي األبواب بباب وثيقة صلة عىل الحجة وهذا املجالس، وتالوة الحكمة
املؤيد وهو أحدهم، كتبه ما أنقل أتباعه نفوس يف هذا الجزيرة حجة مكانة ندرك ولكي
بيني ما «معلوم بشرياز: الوزير يحادث وهو سريته، يف الشريازي هللا هبة الدين يف
ليًال أهله مع اختصم إذا أحدهم وأن املؤكدة، واألسباب املمهدة، األحوال من الديلم وبني
الجزيرة حجة فمكانة عيلَّ.»4 وتفصيله أمره جملة ومورًدا إيلَّ، شاكيًا يباكرني فإنه
نقيبًا داعيًا ثالثون جزيرة حجة ولكل القايض؛ أو الوايل مكانة عن تقل ال جزيرته يف

السند، الهند، الروم، فارس، الصني، خزر، الحبشة، الزنج، الرببر، الرتك، العرب، هي: الجزائر هذه أن
بني العراقني أجد ولم العراقني، بحجة ب يُلقَّ كان الكرماني الدين حميد أن وجدت ولكني الصقالبة.

قسم. بمعنى «جزر» األصل من مأخوذة جزيرة وكلمة إيفانوف. األستاذ ذكرها التي الجزائر
اللغات بمدرسة ،٣٥٧٤٠ رقم (مخطوط رجب نصف يف الصالة معرفة من وجب ملا البيان رسالة 2

بلندن). الرشقية
الخاصة). بمكتبتي (مخطوط ص١٥٣ ج٢، الحقائق: جامع هامش 3

املرصي. الكاتب دار مطبوعات من املؤيدية: السرية 4
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الذين يفاتحون الذي وهم املستجيبني، نفوس يف الدعوة وبثِّ الناس بهدايِة يقومون
يجمعون الذين وهم وامليثاق، العهد عليهم يأخذوا أن بعد بالعلم الدعوة يف دخلوا
أربعة النقباء هؤالء من نقيب ولكل الجزيرة. لحجة أمرهم ويكون منهم، النجوى
املذهبية، عقائدهم يف املسلمني يشكِّك الذي الداعي وهو مكاًرسا، مأذونًا داعيًا وعرشون
أن إليه يطلبوا حتى بهم يزال وال ضالل، عىل أنهم املتدينني نفوس يف الوهم ويُوِقع
بأنهم اقتناعهم من وثق إذا حتى ويداورهم يحاورهم ولكنه املبني، الصواب عىل يدلهم
شيئًا الدين بأرسار مفاتحتهم يف يبدأ الذي النقيب أو الداعي عىل أحالهم ضالل، عىل
يف الطالب أو املستجيب يصبح وهكذا واملواثيق، العهود عليهم يأخذ أن بعد فشيئًا،
يمطرهم بأن الناس يكارس الذي هو املأذون الداعي أن يتبنيَّ ذلك ومن الدعوة، زمرة
عىل يكون أن املرتبة هذه يتوىلَّ َمن يف يُشرتَط ولذلك عنها؛ اإلجابة يستطيعون ال بأسئلة
املذاهب، من مذهب كل يف الضعف وموضع جميعها، اإلسالمية الفرق بمذاهب وافر علم
الفاطميون د حدَّ وقد مجادًال، َلِسنًا يكون وأن مذهبه، أصول من متمكِّنًا يكون وأن
التقوى وشدة والثقافة العلم سعة يف صها نلخِّ الداعي، يف تتوافر أن يجب التي الصفات
وال بهم يتصل َمن مع السياسة حسن يكون وأن الرشيعة، بأحكام والعمل والورع
أن يجب التي بالرشوط بالك فما الدعوة، مراتب أقل هي املرتبة وهذه أتباعه، سيما

املكارس. مرتبة من شأنًا أعىل هي التي الحدود مراتب يف تتوافر
الحدود عن العقل راحة كتابه يف الكرماني الدين حميد أحمد الداعي ويحدثنا

اآلتي: بالرتتيب ورتبهم الدعوة، أمر إليهم الذين الجسمانية

التنزيل. رتبة وله الناطق: (١)
التأويل. رتبة وله األساس: (٢)

األمر. رتبة وله اإلمام: (٣)
الخطاب. فصل رتبة وله الباب: (٤)

باطًال. أو ا حقٍّ كان فيما الحكم رتبة وله الحجة: (٥)
املعاد. وتعريف االحتجاج رتبة وله البالغ: داعي (٦)

الباطنية. والعبادة العلوية الحدود تعريف رتبة وله املطلق: الداعي (٧)
الظاهرة. والعبادة السفلية الحدود تعريف رتبة وله املحدود: الداعي (٨)

وامليثاق. العهد أخذ رتبة وله املطلق: املأذون (٩)
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املستجيبة.5 األنفس جذب رتبة وله املكارس: هو الذي املحدود، املأذون (١٠)

الطريقة عن نتساءل ولكننا الجسمانية، الحدود ترتيب يف الكرماني ذهب هكذا
الفاطميون ذكر وقد سيما وال واألساس، الناطق وفاة بعد الحدود هذه بها رتَّبوا التي
عن أخرى مرة نتساءل ثم وفاته، بعد الناطق مقام يقوم اإلمام أن الدعوة كتب يف
كانت اإلمامة وأن املراتب، جميع له الناطق أن املعروف إذ الناطق؛ عهد يف اإلمام مرتبة

الناطق؟ وجود مع اإلمام وجود معنى فما له،
لدين املعز قال ذلك ويف دعاتهم، من بلد يخلو ال بحيث للدعاة النظام هذا وضع
شاهدناه بَمن إال نعنى ال أنَّا يظنون وال أمرنا، يجهلون الناس أكثر «إن الفاطمي: هللا
جميع عىل هللا أوجب وقد عنَّا، بَُعَد َمن ضيعنا قد لكنَّا ذلك كان ولو بحرضتنا، وكان
ولكنا بعد، ومن قرب من إلينا والسعي والهجرة أمرنا واتِّبَاع ومعرفتنا واليتنا خلقه
إلينا يهديهم َمن لهم جزيرة بكل نصبنا قد هدايتهم، من ونحبه نرجوه وملا بهم، للرأفة

علينا.»6 ويدلهم
ودعاتهم األئمة وكان الفاطمي، العرص قبل رسية كانت الدعوة أن من الرغم وعىل
الباحثون استطاع فقد العباسيني، بطش من خوًفا أنفسهم عىل تقية السرت يتخذون
بعض أسماء عىل يعثروا أن الفاطميني مخطوطات بعض عن الكشف بفضل املحدثون
بن حوشب بن الحسني الدعاة هؤالء من نذكر األول، السرت دور يف كانوا الذين الدعاة
— السرت دور أئمة من الثالث اإلمام أوفده الذي وهو اليمن، بمنصور ب امللقَّ زادان
هللا عبد أبا تلميذه أوفد الذي وهو باليمن، للدعوة — هللا عبد بن أحمد بن الحسني
قبل املهدي زمن يف الدعاة داعي وكان فريوز، الداعي ومنهم املغرب،7 إىل داعية الشيعي
كلهم والدعاة منزلًة، أعظمهم ومن اإلمام، عند الناس أَجلِّ من وكان باملغرب، ظهوره
وكان الجزري، جعفر أبو ومنهم األئمة،8 إىل األبواب باب وهو يده، تحت ومن أوالده،

بالهند). اإلسماعيلية الجمعية (مطبوعات العقل راحة كتاب من الرابع السور من السادس املرشع 5
مخطوط. B ١٠٥ ورقة النعمان للقايض واملسايرات املجالس 6

خطية. نسخة النعمان: للقايض الدعوة افتتاح 7
سنة ديسمرب عدد الرابع، املجلد من الثاني الجزء اآلداب، كلية بمجلة نُِرشت الحاجب: جعفر سرية 8

.١٩٣٦
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عندما بالحريم املهدي ووكََّله الدعاة، كبار من كان ألنه املهدي؛ عند جليل محل أيًضا له
يف بمرص الداعي وكان املهدي، فتحها أن بعد برقادة الداعي هذا وتويف سلمية،9 من فرَّ
بمرص، الدعاة رأس وكان الداعي، عيل بأبي يُعَرف رجًال املغرب إىل املهدي فرار وقت
والقرانات» «الفرتات كتابه: يف اليمن منصور بن جعفر ذكره الذي هو هذا عيل وأبو
أبا محمًدا ابنه وأنجب ابنته،10 وزوج فريوز تالميذ أحد وهو املفيد، األجل بالشيخ بًا ُملقَّ
واملنصور هللا بأمر والقائم باهلل املهدي األئمة مع بلغ الذي الداعي عيل أبي بن الحسني
استتار كتاب يف وجاء الدعاة،11 داعي وكان العظيم، الجليَل املحلَّ هللا، لدين واملعز باهلل
وأبو غفري، أبو وهم: املستور، اإلمام عن للبحث اجتمعوا الدعاة من عدًدا أن اإلمام
محمد وأبو املوصيل، بن وأحمد الخثعمي، وجياد الرتمذي، بن الحسن وأبو سالمة،
بظهور يبدأ الذي — الظهور دور يف أما شيئًا. عنهم نعرف ال جميًعا وهؤالء الكويف،12
من كبري عدد أسماء إلينا وصلت فقد — الفاطمية الدولة انقراض إىل باملغرب املهدي

كتبهم.13 بعض إلينا وصلت كما الدعاة،
علوم لقراءة التأويلية الحكمة مجالس عقد الدعاة، داعي أعمال أهم من إن قلنا:
ولعل التأويلية، املجالس هذه إللقاء مراكز فاتخذت املؤمنني، جمهور عىل البيت أهل

العلم. دار (٣) القرص. (٢) املساجد. (١) هي: مرص يف املراكز هذه أهم

املساجد

الناس كان فقد الحديثة، أيامنا يف والجامعات املدارس مقام تقوم املساجد كانت
وآداب، علوم من عليهم هؤالء يلقيه ما إىل يستمعون العلماء حول املساجد يف يتحلقون
لم النحو هذا عىل فاملساجد مرص؛ يف املساجد بعض يف اآلن إىل نراه الذي النحو عىل
الفاطميون وعرف أيًضا، علم دور كانت بل فحسب، الدينية الشعائر إلقامة مكانًا تكن

السابق. املصدر 9
السابق. املصدر 10

ص١١٤. السابق املصدر 11
،١٩٣٦ سنة ديسمرب عدد الرابع، املجلد من الثاني بالجزء اآلداب، كلية بمجلة نُِرش اإلمام: استثار 12

ص٩٣.
املستنرصية. املجالس كتاب مقدمة راِجْع 13
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عقائدهم وبث الدينية دعوتهم لنرش مجاًال املساجد اتخاذ يف يتوانوا فلم الحقيقة هذه
تتناسب وجعلها املساجد، بناء من أكثروا أجله من الذي السبب هو هذا ولعل املذهبية،
ثانيًا؛ دعوتهم نرش وسائل من وسيلة اتخاذها من أرادوه وما أوًال، ملكهم ِعَظم مع
يبني أن ينَس لم القاهرة مدينة أساس وضع عندما الصقيل جوهر القائد نرى لذلك
يف ورشع هللا، لدين املعز اإلمام مواله بأمر أنشأه — األزهر الجامع — العتيد مسجده
وتم وثالثمائة،14 وخمسني تسع سنة األوىل جمادى من بقني ِلِستٍّ السبت، يوم يف بنائه
باهلل العزيز فيه جدد ثم وثالثمائة، وستني إحدى سنة رمضان من خلون لتسٍع بناؤه
لدين والحافظ باهلل املستنرص جدده ثم بمرص، رباًعا عليه وقف الذي هللا بأمر والحاكم
العرص يف املسجد هذا كان وهكذا الغربي، الباب بجوار مقصورة فيه أنشأ الذي هللا
قيل حتى فيه، والزيادة تجديده يف يقرصوا فلم وعنايتهم، األئمة رعاية محل الفاطمي
فكان ٥٦٩ه، سنة األيوبي الدين صالح قلعها فضة منطقة محرابه يف يصدر كان إنه
ملؤذنيه ووقفوا الفضة، من وتنورين الفضة قناديل سوى درهم آالف خمسة وزنها

التاريخ. كتب يف مذكور هو ما وفرشه وإنارته نظافته ووسائل وخدمه
يف للتحليق والفقهاء العلماء يشجعون كانوا الفاطميني أن هو اآلن يهمنا والذي
التاريخ، عرفها جامعة أقدم بحق فُعدَّ علمية، جامعة منه واتخذوا العتيد، املسجد هذا
أول ُعِقد ففيه أخرى، أماكن بني لها مكانًا الفاطمية الدعوة اتخذت املسجد هذا ففي
يوم يف أنه املسبحي عن املقريزي يروي ذلك ويف الغدير، بعيد لالحتفال بمرص اجتماع
والقرَّاء القاهرة بجامع الناس اجتمع ٣٦٢ه، سنة الحجة ذي من عرش ثمانية الغدير
فخرجت القرص، إىل خرجوا ثم الظهر، إىل أقاموا عظيًما جمًعا فكان واملنشدون، الفقهاء
يعقد الدعاة داعي كان األزهر وبالجامع بمرص،15 ُعِمل ما أول هذا وكان الجائزة، إليهم
العزيز عبد القايض جلس وفيه البيت،16 أهل علوم من شيئًا عليهن يلقي للنساء مجلًسا
ويذهب املذاهب.»17 أصول «اختالف جده: كتاب قراءة يف وابتدأ النعمان، بن محمد بن
لطائفة جاٍر بمعلوم السلطان ِقبَل من درس إقامة من ُعِرف ما أول أن إىل املقريزي

النيل). مطبعة (طبع ص٤٩ ج٤، املقريزي: خطط 14

.٢٢٣ ص ج٢، الخطط: املقريزي 15
ص٢٢٦. ج٢، املقريزي: خطط 16

ص٧٣. اإلرص: رفع 17
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ويقول األزهر،18 بالجامع ذلك وعمل نزار، باهلل العزيز خالفة يف مرص بديار الناس من
رزق حمله يف باهلل العزيز سأل كلس بن يعقوب الفرج أبا الوزير إن القلقشندي:
وبنى الرزق، من كفايته منهم لكلٍّ وأطلق القاهرة، بمسجد كانوا العلماء من جماعة
الصالة، بعد بالجامع حلقوا الجمعة يوم كان فإذا األزهر، الجامع بجانب داًرا لهم
وقت إىل عليهم وامللقي الحلقة رئيس الخندق قايض يعقوب وأبو الفقه، يف وتكلموا
مباسم رسالة من الخطية النسخة خاتمة يف وجاء نفًرا،19 وثالثني سبعة وكانوا العرص،
عليه املؤمنني أمري هللا بأمر الحاكم باإلمام البشارات مباسم رسالة «تمت البشارات:
األئمة وآله محمد خلقه من وخريته رسوله عىل وتحياته وبركاته وصلواته السالم،
بالجامع املؤذن األصبهاني أحمد بن حسني بن عيل كتبها التي الرسالة وهي الطاهرين،
ُكِتبت روحه. هللا قدَّس مؤلِّفها الكرماني محمد بن هللا عبد بن أحمد الداعي عن األزهر،
هذه مقدمة يف الكرماني ثنا ويحدِّ املؤمنني.»20 جمهور وعىل عليه وُقِرئت نسخته من
فاضطر — الدرزي ثورة إبَّان مرص جاء أنه إيلَّ ويَُخيَّل — مرص إىل وفد أنه الرسالة
كله فهذا األزهر. الجامع مؤذن عنه فنقلها الناس، عىل وقراءتها الرسالة هذه تأليف إىل
مراكز من مركًزا األزهر الجامع املسجد من اتخذوا الفاطميني أن من إليه ذهبنا ما يؤيد

البيت. أهل علوم فيه تُلَقى ومعهًدا دعوتهم،
فحسب، الفاطمية الدعوة لتعليم معهًدا املسجد هذا كان هل لنتساءل: نقف وهنا
كانوا الفاطميني أن إيلَّ يَُخيَّل والحنفية؟ واملالكية الشافعية لحلقات أثًرا نجد فال
دروسه يُلِقي أن السنة أهل فقهاء لبعض أذنوا بأن السنة أهل علماء مع يتسامحون
للجلوس جعفري رجل رتب ٣٨٣ه سنة يف إنه قيل: فقد األزهر؛ الجامع يف وتعاليمه
فبلغ الجامع، أهل من الفقهاء عليه فشغب البيت، أهل مذهب عىل للفتوى الجامع يف
بالجامع كان أنه نتبني أن نستطيع النص هذا فمن بعضهم.21 عىل فقبض ذلك القايض
وعقيدتهم، مذهبهم حسب عىل يفتون كانوا وأنهم الفاطمية، العقيدة يخالفون فقهاء
أن إىل القايض فاضطر عليه، شغبوا الفاطمي املذهب عىل للفتيا الفقيه هذا جاء فلما

ص٢٢٢. ج٢ ص١٩٢، ج٤ املقريزي: خطط 18

ص٣٦٦. ج٣، األعىش: صبح 19

الخاصة. بمكتبتي خطية نسخة البشارات: مباسم رسالة 20

ص٥٩٤. الكندي 21
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تسامحت ما مثل الفقيه هذا مع يتسامحوا لم أنهم سوى ليشء ال بعضهم عىل يقبض
بتدريس وأمرهما فقيهني، بطلب أَمَر هللا بأمر الحاكم أن أيًضا ويُرَوى معهم. الدولة
شاهدت مرص أن ذلك إىل أَِضْف ذلك.22 بعد فقتلهما له بدا ثم الجامع، يف مالك مذهب
السالم عبد مرص عىل وفد كذلك واملالكية، الشافعية فقهاء من عدًدا الفاطمي العرص يف
يلقي سنة23 أربعني بها وأقام املعتزلة، شيخ القزويني يوسف أبو بندار بن محمد بن
الخاص الفصل يف كله ذلك عن وسنتحدث الفاطميني، تعاليم تخالف التي تعاليمه
ألصحاب يسمحون كانوا الفاطميني إن نقول أن نستطيع وإذن السنة؛ أهل بفقهاء
تكون وقد الفاطمية، تعاليم من يُلَقى كان ما بجانب تعاليمهم بإلقاء األخرى املذاهب
الفاطميني، دعاة وبني املذاهب هذه علماء بني املناظرات تقام ألن ُوِضعت سياسة هذه
الفاطمية، غري املذاهب عىل املآِخذ بعض يتبيَّنوا أن املستمعني جمهرة يستطيع حتى

الدعوة. يف فيدخلوا فصاحتهم وتبهرهم وأدلتهم، الدعاة بحجج يقتنعوا وأن
الفتوح، باب خارج الحاكم جامع بنوا قد الفاطميني نرى األزهر الجامع جانب وإىل
التي املساجد من وكثريًا األقمر، والجامع القرافة، وجامع املقس، وجامع راشدة، وجامع
فيها وجلس املصاحف، إليها الفاطميون نقل وقد اآلن، أعيننا أمام ماثًال بعضها يزال ال
لتلقني مدارس بمثابة املساجد هذه فكانت الفاطمي، املذهب ودعاة والعلماء الفقهاء

الفاطمية. الدعوة

القرص

باب للمؤمنني (ص) هللا لدين املعز فتح «ملَّا بأنه: محمد بن النعمان القايض ثنا يحدِّ
أن وأمرني الباطن، علم من كتابًا إيلَّ أخرج ونعمته، فضله بوجه عليهم وأقبََل رحمته،
ازدحام فكثر بقائه، بطول املعمور قرصه يف مجلس يف جمعة يوم كل يف عليهم أقرأه
أمر الذي املجلس وملئوا السماع، حد عن احتفالهم وخرج املكان، بهم وغصَّ الناس

فيه.»24 باجتماعهم

ص١٧٨. ج٤، الزاهرة: النجوم 22

ص١٥٦. ج٥، السابق: املصدر 23
٦٨ب. ورقة واملسايرات: املجالس 24
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املعز سمع أي — عليه هللا صىل وسمعته النعمان: القايض قال آَخر موضع ويف
ما شيئًا، تقرءون ما به، تنتفعون يشء يف اليوم تنظرون ما األولياء: لبعض يقول —
االجتماع يف بعًضا يحرض بعضهم سمعت قد ذلك قبل وكنت فسكتوا، شيئًا؟ تسمعون
من مجلس يف وجعله (صلع)، هللا لدين املعز بسطه الذي اإلسالم دعائم كتاب لقراءة
ه والتفقُّ منه والتعلُّم وانتساخه وقراءته استماعه أحبوا حتى لهم وأباح قرصه، مجالس
يكون أن هذا يف قرصتم إن تخافون أما ويحكم! ذلك: عىل حرَّض َمن بعض وقال فيه،
فيختربكم طويًال دهًرا لكم أباحه وقد فيه، يختربكم أن عليكم وليه ومن هللا من حجة
إذا لكم: فيقال به، انتفعتم وال منه شيئًا حفظتم يجدكم فال أبوابه، بعض يف أو فيه
فكيف به، بالقيام هللا تعبدكم الذي دينكم ظاهر من أعطيناكم بما تقوموا لم كنتم

باطنه؟25 من نعطيكم أن لنا ينبغي
هي الباطن، العلم هذا فيها ألقى والتي النعمان، إليها أشار التي القاعة هذه ولعل
يف املحول فكان … املحول باسم وُعِرف للدعوة الفاطميون صه خصَّ الذي نفسه املكان
يؤم وكان الحديث، عرصنا يف العامة املحارضات بقاعات يشء أشبه الفاطمي العرص
الناس،26 وعامة مرص عىل والطارئون القرص وخدم الدولة وشيوخ الخاصة املحول
العلماء فيه يلقي ومكانًا ملذهبهم، للدعوة قرصهم من جزءًا الفاطميون جعل وهكذا
ولم التأويلية. الحكمة بمجالس ُعِرفت التي املجالس وهي البيت، أهل علوم والدعاة
ا خاصٍّ اهتماًما يهتمون نراهم بل قرصهم، يف املحول يكون بأن الفاطميون األئمة يكتِف
جميع عن تميََّزْت فقد الفاطميني، مفاخر من املكتبة هذه ُعدَّْت حتى القرص، بمكتبة
بعد طي أبي ابن عن نقًال املقريزي ويقول الوقت، ذلك يف اإلسالمي العالم مكتبات
الكتب، خزانة باعوه ما جملة «ومن القرص: عىل األيوبي الدين صالح استيالء ذكر ما
أعظم كتٍب داُر اإلسالم بالد جميع يف يكن لم إنه ويقال الدنيا، عجائب من وكانت
من نسخة ومائتا ألف فيها كان أنه عجائبها ومن القرص، يف بالقاهرة كانت التي من
كتاب.»27 ألف وستمائة ألف عىل تشتمل كانت إنها ويقال: ذلك. غري إىل الطربي، تاريخ
أنشأ ملا عيل بن الرحيم عبد الفاضل القايض أن ذلك يؤيد ومما املقريزي: ويقول

ص١٢٣–١٣٤. ج٢، واملسايرات: املجالس 25
ص٢٢٦. ج٢، املقريزي: خطط 26

ص٢٥٥. ج٢، املقريزي: خطط 27
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عن ويروى مجلد.28 ألف مائة القرص كتب من فيها جعل بالقاهرة، الفاضلية املدرسة
خزانة، أربعون بالقرص العلوم سائر يف الكتب برسم التي الخزائن عدة أن املسبحي
وكانت الربانية، القرص خزائن يف وبعضها أحد، إليها ل يتوصَّ ال القرص داخل بعضها
عىل فقه فمن اإلسالمية؛ العلوم فنون من فن كل يف مجلدات عىل تشتمل الخزائن هذه
غري وكيميا، وروحانيات ونجامة، وتاريخ حديث وكتب ولغة نحو إىل املذاهب، سائر
فأمر أحمد، بن للخليل العني كتاب عنده ذُِكر باهلل العزيز إن ويقال: الكثرية. املصاحف
نسخة منها العني كتاب من نسخة وثالثني نيًفا خزائنه من فأخرجوا دفاتره خزان
بمائة اشرتاها الطربي تاريخ كتاب من نسخة رجل إليه وحمل نفسه، الخليل بخط
منها نسخة عرشين عن ينيف ما الخزانة من له فأخرج خازنه العزيز فأمر دينار،

إلخ.29 … جرير ابن بخط نسخة
اللمحة هذه من ندرك أن نستطيع ولعلنا القرص، كتب خزانة كانت وهكذا
أن عىل وحرصهم فن، كل يف الكتب باقتناء الفاطميني الخلفاء عناية مدى القصرية
وال والعلماء، للعلم منهم تشجيًعا وذلك علم، كل يف والنفائس الطرائف خزائنهم تجمع
جميع من االستزادة وإىل والعمل، العلم إىل يدعو الديني مذهبهم فإن ذلك، يف غرو
يتخذوا وأن علمية، بأدلة خصومهم يكارسوا أن لدعاتهم يتسنَّى حتى واآلداب، العلوم
نعجب فال غريهم، يبزوا حتى فيه يجلون مجاًال وثقافتهم ومداركهم أفقهم سعة من
الدين يف باملؤيد املعروف الشريازي موىس بن هللا هبة مثل دعاتهم من داعيًا رأينا إْن
من َله حصَّ بما واستطاع عرصه، يف معروفة كانت التي العلوم ألوان بجميع يلم كان
املارقني الزنادقة رأي يدحض وأن اإلسالمية، والِفَرق املذاهب جميع عىل يردَّ أن علم
املعري، العالء أبي أمثال الشاكني بعض يناظر وأن والثغوري، الراوندي ابن أمثال
علم، من أوتيه ما فلوال قوية، وحجج منطقية علمية بأدلة هؤالء خصومه يجادل وأن
حجتهم ويدحض فيهاجمهم جميًعا، هؤالء عند الضعف مواطن يعرف أن استطاع ملا
عن كذلك نقول أن ونستطيع وديوانه، مجالسه يف الذخرية هذه لنا ويرتك وشعًرا، نثًرا
السجستاني وعن الرازي، حاتم أبي الداعي وعن الكرماني، الدين حميد أحمد الداعي
عقائده. وتبلورت املذهب، فلسفة أيديهم عىل تمَّ الذين املذهب دعاة فحول من وغريهم

املقريزي. خطط 28

ص٢٥٣. ج٢، نفسه: املصدر 29
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يف الفاطميون عليها حاَفَظ التي الكتب نفائس من العلمية الكنوز هذه لكن
بها نكبت التي املحنة هذه ابتداء وكان أنفسهم، الفاطميني أصاب ما أصابها قرصهم،
الفاطمي، باهلل املستنرص أيام بالبالد حلَّْت التي العظمى الشدة إبَّان القرص مكتبات
بمرص «وكنت بقوله: وصفها املحنة، هذه من شيئًا املرصي املؤرخ املسبحي شاَهَد وقد
وعرشين خمسة فيها فرأيت وأربعمائة، وستني إحدى سنة محرم من األول العرش يف
فسألت املغربي، جعفر بن محمد الفرج أبي الوزير دار إىل محمولة كتبًا، موقرة جمًال
الدين يف املوفق بن والخطري هو القرص خزائن من أخذها الوزير أن فعرفت عنها،
الوزير حصة وأن الجبليني، ديوان من وغلمانهما يستحقانه ا عمَّ لهما وجبت بإيجاب
يل وذَكَر دينار، آالف بخمسة وغلمانه مماليكه جاري من عليه قومت منها الفرج أبي
يوم داره من جميعها ونهب دينار، ألف مائة من أكثر تبلغ أنها بالكتب خربة له َمن
مما غريها مع املذكورة، السنة من صفر يف مرص من حمدان بن الدولة نارص انهزم
سوى هذا وغريهما، كدينة أبي وابن الفرج أبي الوزير من معه سار َمن ُدوِر من نُِهب
الفضل أبي الدولة عماد إىل صار ما وسوى بالقاهرة، العلم دار خزائن يف كان ما
لواتة به ظفرت ما وسوى املغرب، إىل مقتله بعد انتقل ثم باإلسكندرية، املحرتق بن
إحدى سنة يف واإلسكندرية، النيل بحر يف والغصب باالبتياع إليه صار ما مع محموًال
األمصار سائر يف املثل املعدومة املقدار الجليلة الكتب من بعدها، وما وأربعمائة وستني
ما عمل برسم وإماؤهم عبيدهم جلودها أخذ التي وغرابة وتجليٍد خطٍّ وحسَن صحًة
هللا أعز السلطان قرص من خرجت أنها منهم تأوًال ورقها، وأحرق أرجلهم، يف يلبسونه
إىل وُحِمل وتلف، غرق ما سوى مذهبهم، يخالف الذي املشارقة كالم فيها وأن أنصاره،
يف باقية تالًال فصار الرتاب الرياح عليه وسفت يُحَرق، لم ما منها وبقي األقطار، سائر

الكتب.»30 بتالل تُعَرف آثار نواحي
بعده جاء َمن أخذ وعنه كتبه، يف وذكره الكبري املرصي املؤرخ هذا عاينه ما هذا
الوزراء تالعب من املستنرصية الشدة إبَّان أصابها ما ومقدار العلمية، الذخرية هذه عن
الحول أصحاب واألمراء الوزراء وأصبح الفاطمية، الخالفة أمر ضعف أن بعد والخدم،

الكتب. من آالف عدة القرص مكتبات يف بقي كله ذلك ومع البالد، يف والطول

ص٢٥٤. ج٢، املقريزي: خطط 30
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مجلد ألف خمسمائة الجمايل بدر بن األفضل ثروة يف وجد أنه ميرس ابن ويحدثنا
كما األيوبي الدين صالح وأبادها القرص، خزائن يف كان أكثرها أن أشك ال الكتب،31 من
ملدرسته القرص خزائن من الفاضل القايض أخذه ما ذكرنا وقد الفاطميني، دولة أباد
أعوام،32 مدة يف جملة منها باع الكتب ل دالَّ صورة ابن أن املقريزي ويذكر الفاضلية.

املمقوت. التعصب بيِد العلمية الفاطميني كنوز ضاعت وكذا
يحافظ مما الكتب هذه وكانت األئمة، ألََّفه وما الدعوة، كتب الخزائن هذه يف كان
الجوذري منصور ويحدثنا الفساد، يصيبه ال حتى املحافظة أشد الفاطميون عليه
ُكتُبي إليَك «بعثُت نسختها: رسالة الصقلبي جوذر إىل أرسل باهلل املنصور أن الكاتب
فقد رش، كل من مصونة عندك فأقررها ميزتها وقد الطاهرين. آبائي األئمة وُكتُب
فأمر منها، عندي أنفس هو يشء الذخائر من وما فيه، فغريَّ بعضها إىل املاء وصل
به.»33 هللا يرسك ما رَي والسِّ العلوم من ففيها كتب، ثالثة منها لك ينسخ كاتبك محمًدا
كتب وهي األئمة، كتب إىل الفاطميون هها يوجِّ كان التي العناية شدة عىل يدل فهذا
تُحَفظ كانت لديهم العزيزة الكتب هذه مثل أن شك فال عليها؛ ومحافظتهم الدعوة
املسبحي عنها عربَّ التي املكتبات أما فقط، والدعاة األئمة إال يقربها فال القرص داخل
األيام تلك يف سيما وال هذا، عرصنا يف العامة كاملكتبات كانت أنها ح فأرجِّ «بالربانية»،

التأويلية. الحكمة مجالس لسماع بالقرص الناس فيها يجتمع كان التي
فحرص ونرشها، الدعوة يف هاًما دوًرا لعبت القرص يف كانت التي املكتبات فهذه
باملحافظة وشغفهم واآلداب، العلم فنون اختالف عىل الكتب اقتناء عىل الفاطميني
هذه يف واملناظرة بينهم، فيها واملجادلة فيها، النظر وإدمان االطالع للدعاة َل سهَّ عليها
لنا يذكر لم ا حقٍّ دعوتهم. أسلحة من وسالًحا لغايتهم، وسيلة منها يتخذوا حتى العلوم
فلم الدعوة، خدمة يف بالقرص كانت التي املكتبات هذه استخدموا الفاطميني أن القدماء
عبثًا، القرص يف توجد لم الكثرية الكتب هذه ولكن الحكمة، مجالس الدعاة فيها يعقد
من أداة كانت بل فحسب، ومنافسيهم غريهم بها ليباهوا الفاطميون عليها يحافظ ولم
عليه تفرضه بما للقيام علمية ذخرية لديهم تكون حتى وتعليمهم الدعاة تثقيف أدوات

ص٥٧. ميرس: البن مرص أخبار 31
ص٢٥٥. ج٢، املقريزي: خطط 32

الخاصة. بمكتبتي خطية نسخة جوذر: األستاذ سرية 33
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إال يقربها ال والتي القرص داخل يف كانت التي الكتب هذه سيما وال عملهم، طبيعة
للداعي يتأتَّى فكيف الدعوة، كتب أي األئمة، كتب إنها قلنا التي الكتب وهي الخاصة،
دراسة فيها ما ودراسة الكتب هذه بمعرفة إال الدعوة من عليه ُفِرض بما يقوم أن
علماء مع واملناظرات للمجادالت دائًما عرضة كان الداعي أن سيما وال شاملة، كاملة
يجب وما العلمية، الداعي صفات من شيئًا ذكرنا وقد ملذهبه، املخالفني األخرى املذاهب
املكتبات هذه إن نقول: أن فلنا وإذن بمذهبه؛ واإلملام االطالع سعة من عليه يكون أن
القرص استُخِدم وهكذا مبارش، غري طريق من الدعوة يف استُخِدمت القرص يف كانت التي
يجتمع كان املحول ويف ومكتباته، بمحوله الفاطمية الدعوة نرش يف الفاطمي العرص يف
إىل م يُقسَّ الجمهور وكان — التأويلية الحكمة مجالس — املحارضات لسماع الناس
ولعوام مجلس، القرص وخدم الدولة وشيوخ وللخاصة مجلس، لألولياء فكان أقسام؛
يف ذلك عن وسنتحدث وهكذا، مجلس،34 وللنساء مجلس، وللطارئني مجلس، الناس

التأويلية. الحكمة مجالس فصل

العلم دار

بدار اها وسمَّ ٣٩٥ه، سنة هللا بأمر الحاكم أنشأها التي الدار تلك الفاطميني مآِثر ومن
باسم املسبحي إليها أشار التي الخزائن هي ولعلها قرصه، من جزءًا وجعلها العلم،
العلوم سائر من القرص خزائن من الكتب الدار هذه إىل حمل وقد الربانية، الخزائن
عىل الناس لسائر كله ذلك وأباح امللوك، من قطُّ ألحد مجتمًعا مثله يَُر لم ما واآلداب
وأصحاب واملنجمون القرَّاء فيها فجلس فيها؛ والنظر الكتب قراءة يؤثر ن ممَّ طبقاتهم
إجراء من بمثلها يُسَمع لم التي املأثورة املحاسن من ذلك فكان واألطباء، واللغة النحو
الناس وحرضها وغريه، فقيه من لها والخدمة فيها بالجلوس له رسم مَلن السني الرزق
لقراءة يحرض َمن فمنهم العلمية؛ وفنونهم ثقافاتهم وتبايُن طبقاتهم اختالف عىل
يحتاج ما فيها وجعل للتعلُّم، يحرض َمن ومنهم للنَّْسخ، يحرض َمن ومنهم الكتب،
ما نحو عىل عامة مكتبة كانت إذن العلم فدار والورق،35 واألقالم الحرب من إليه الناس

ص٢٢٦. ج٢، املقريزي: خطط 34

ص٣٣٤. ج٢، املقريزي: خطط 35
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وكثريًا للتعليم، علمية جامعة كانت ذلك بجانب ولكنها العامة، املكتبات يف اليوم نراه
محمد بن جنادة أن السيوطي يرويه ما ذلك من علمائها. بني املناظرات تقام كانت ما
الحافظ وصحب مرص، قدم النحوي اللغوي أسامة أبا الهروي األزدي الحسني بن
يف يجتمعون وكانوا النحوي، املعري سليمان بن عيل إسحق وأبا سعيد بن الغني عبد
املسبحي عن املقريزي ويروي ومذكرات،36 مباحثات بينهم وتجري بالقاهرة، العلم دار
واملنطق، الحساب أهل من العلم دار من جماعة بإحضار الحاكم أمر ٤٠٣ه سنة يف أنه
حرضته، إىل األطباء من وجماعة سعيد، بن الغني عبد منهم الفقهاء من وجماعة
الجميع عىل الحاكم يخلع ثم انفراد، عىل تحرض طائفة كل وكانت يديه، بني للمناظرة

ويصلهم.37
له يقال مكفوف رجل العلم دار يف بعلومهم ألقوا الذين العلماء أشهر ومن
العلماء، بعالم به ولقَّ عليه، وخلع الحاكم به فأعجب مرص َقِدم جعفر، الفضل أبو
الفقيه األنطاكي بكر أبو ومنهم واللغة.38 النحو يدرس العلم دار يف يجلس وجعله
يف دروًسا ويُلِقيا العلم، بدار يُِقيما أن آَخر مالكي ولشيخ الحاكم له سمح الذي املالكي
بمثابة كانت العلم دار أن عىل يدل فإنما يشء عىل دلَّ إن كله فهذا املالكي.39 املذهب
والبحث العلمي النشاط عىل يبعث ما كل وفيها مكتبتها، وبها أساتذتها فيها جامعة
إىل الناس أسبق كانوا العلم ودار األزهر الجامع بإنشائهم فالفاطميون والتحصيل؛

هذه! أيامنا يف الحديثة املدنية بها تمتاز التي الجامعات إنشاء
النعمان بن محمد بن العزيز عبد إىل العلم دار عىل النظَر هللا بأمر الحاكم جعل
كل من والعلماء الطالب عليها ويُقِبل العلمية، أغراضها تؤدي وظلت القضاة،40 قايض
من جماعة أن الوزير وعلم الجمايل، بدر بن األفضل وزارة أيام كانت أن إىل صوب،
ادََّعى بعضهم وأن الطالب، بني إلحادية دعوة بث يحاولون العلم دار عىل املرتددين
من أزيد عمرت أن بعد ٥١٦ه، سنة الدار هذه يغلق أن إىل الوزير فاضطر األلوهية،

ص٢١٣. للسيوطي: الوعاة بغية 36
ص٣٣٥. ج٢، املقريزي: خطط 37

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة ب) (ص١٩ اإلرص رفع 38

ص٢٢٢. ج٤، الزاهرة: النجوم 39
ص٦٠٠. للكندي: والقضاء الوالة 40
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ومراكزها الفاطمية الدعوة مراتب

اآلِمر الفاطمي الخليفة عىل الصاعقة َوْقع َوَقَع العلمية الدار هذه إغالق وكأنَّ قرن،
اإلرادة مسلوب كان الخليفة ولكن خدمته، يف كانوا الذين العلماء بعض وعىل هللا، بأحكام
البطائحي، املأمون الوزارة وتوىلَّ األفضل قتل حتى مضض، عىل فصرب وزيره، مع
قبل حتى بوزيره الخليفة زال وما عليه، كانت ما عىل العلم دار إعادة يف اآلِمر ففاتحه
ينظر وأن دين، رجل يتوَّالها وأن القرص، عن بعيدة تكون أن برشط افتتاحها يُِعيد أن
فوافق القرآن، قراءة برسم متصدرون فيها يقام وأن الحقيق، عبد ابن الداعي فيها
آدم،41 بن حسن محمد أبا الجديدة الدار هذه يف واستخدم كله، ذلك عىل اآلِمر الخليفة
الفاطمية. الدولة عىل بالقضاء عليها قيض إذ طويًال؛ تعمر لم الجديدة الدار هذه ولكن
ويجتمع فيها، يجلس الداعي فكان الفاطمية، الدعوة مراكز من العلم دار كانت
املكان الدار هذه كانت كما بمذهبهم،42 املتعلقة العلوم يف يتكلم َمن التالميذ من إليه
لعل يدري وَمن الدعوة.43 أمور لتنظيم والفقهاء بالدعاة الدعاة داعي فيه يجتمع الذي
نائبًا الدعاة داعي يلقيها كان التي التأويلية الحكمة مجالس تحرض كانت العلم دار يف

إمامه. عن
يف الدعوة مراكز أبرز كانت العلم ودار واملساجد فالقرص يشء من يكن ومهما
مركز البلدان من بلد كل يف كان القاهرة يف املراكز هذه كانت وملا الفاطمي، العرص
داعيًا وكان الدين يف املؤيد ثنا يحدِّ البلد. هذا يف الداعي منزل أو املسجد هو للدعوة
وأربعمائة وعرشين تسع سنة من الفطر عيد يوم كان «فلما بشرياز: األمر أول يف
املصلون، عليها يصيل وسجادات وآلة فرش تحصيل يف له ا مستعدٍّ قبله بيوم كنُت
يف والخطبة للصالة الجموع أستجمع بأنني الخرب فُرِفع املتعبدون. عنها يستغنى وال
اجتمع العيد، وهو غد، يف كان وملا والفازات، املضارب داري ساحة يف وأرضب غد،
واإلنذار بالوعظ عليهم عكفت أتممت فلما بهم، فصليُت للصالة الديلم من الكثري الخلق
يخضع بلد يف كان ولكنه للدعوة، مركًزا منزله يتخذ كان هنا فالداعي إلخ.»44 …
بمالها الدولة تؤيِّدها مكشوفة ظاهرة الدعوة كانت فقد مرص يف أما العباسيني، لحكم

ص٣٣٧. ج٢، املقريزي: 41
ص٣٦٦. ج٣، األعىش: صبح 42

ص٢٦٦. ج٢، املقريزي: خطط 43
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كانوا املساجد ويف خشية، دون للدعوة واملساجد املنازل يتخذون الدعاة فكان وسالحها،
التأويلية. مجالسهم يلقون
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الثالث الفصل

التأويلية جمالساحلكمة

بعبارة أو التأويلية، الحكمة مجالس عقُد الجزائر: يف ونوَّابه الدعاة داعي أعمال أََجلِّ من
مذهبهم عقائد الداعي فيها يبثهم بدعوتهم، املؤمنني جمهور عىل محارضات إلقاء أخرى
الذي الرس هي والتي البيت، أهل بعلوم ُعِرفت التي العلوم وهي للدين، الباطن والتأويل
عقدها التي املجالس فكل ألحد، به يبوحون ال األولياء صدور يف مدفونًا يظل أن يجب
املؤمنني من طبقة ولكل درجات، املجالس لهذه ولكن تعليمية، مجالس هي الدعاة
مجلس، وللخاصة مجلس، وللنساء مجلس، فللعامة قبُل؛ من ذكرنا كما خاصٌّ مجلس
إنما املؤمنني، لجمهور االجتماعية الطبقات حسب عىل املجالس هذه م تُقسَّ ولم وهكذا.
دعاته عىل الدعاة داعي يلقي فال الدعوة، مدارج يف الحارضين مرتبة حسب عىل مت ُقسِّ
يلقيه ما البلد أهل من العامة عىل يلقي وال الدعوة، دخول يف املبتدئني عىل يلقيه ما
ينتهي بحيث خاصة، وعلوم خاص، أسلوب الطبقات هذه من طبقة فلكل الغرباء، عىل
فيها بلغ وَمن الدعوة، يف راسخة قدم ذي كل إال يقربها أالَّ يجب التي الدعوة أرسار إىل

مثًال. داعيًا يكون كأْن رفيعًة مرتبًة
يعدُّ الذي هو — وبالحجة حطة، وباب األبواب، بباب ويُعَرف — الدعاة وداعي
دعاته، كبري إىل ويعيدها بعالمته، هذا عها فيوقِّ اإلمام، إىل ويرفعها املحارضات، هذه
رءوس عىل مسح قراءتها من انتهى فإذا غريه، أو املحول يف املستجيبني عىل فيلقيها
اإلمام من صادرة أنها عىل عادًة املجالس هذه وتُكتَب بها، تربًُّكا اإلمام بعالمة الناس
اإلمام؛ كتب ملا قارئ هو الدعاة داعي وأن كتبها، الذي هو اإلمام وكأن للجمهور فتظهر
اإلمام حجة أن املعروف أن مع املجالس، كتب يف يظهر وال الداعي اسم يختفي ولذلك

عرصه. يف التأويل صاحب هو
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عيلٍّ، نَْسل من واألئمة نبيه، عىل والصالة هللا، بحمد عادًة املجالس هذه تبدأ
القرآن، آيات من آية تأويل يف يبدأ ثم واإلرشاد، الوعظ من بيشء الداعي ويردفها
ويختم العملية، الدين فرائض من شيئًا يئوِّل أو األئمة، عن أثر أو نبوي، حديث أو
اإلثنني يوم األسبوع: يف مرتني املجالس هذه وتُلَقى والحمد. والصالة بالدعاء مجلسه
املؤيد: يقول وفيها للخاصة، كانت الخميس يوم مجالس أن إيلَّ ويَُخيَّل الخميس، ويوم

َف��ْض��ًال ال��م��ه��ي��م��ن ال��واح��ُد زاَدَك وس��ه��ًال أه��ًال ال��خ��م��ي��ِس ص��ب��اَح ي��ا
ش��م��ًال ف��ي��ك م��ن��ه��م ال��دي��ن ج��م��ع ع��ت��ي��ٌد ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن ع��ي��ٌد أن��ت
وولَّ��ى ال��خ��م��ي��ُس أْق��بَ��َل ك��ل��م��ا ع��دن ج��ن��ِة ث��م��اَر ن��ج��ن��ي ن��ح��ن
ت��ج��ل��ى ال��م��ق��اص��ر ف��ي ال��ح��ور وب��ه��ا ج��اري��اٌت أن��ه��اُره��ا ري��اٍض م��ن
وأح��ل��ى ال��زالِل م��ن أَْش��َف��ى ه��و ب��م��اءٍ م��ن��ه��ا األرواُح ت��ت��روَّى
1 وَج��الَّ ع��زَّ اإلل��ه أم��ي��ن ـ��ر ال��ع��ص��ـ ص��اح��ُب ب��ه��ا ��ن��ا خ��صَّ رت��ب��ة

بعض يلقيها كان التي التأويلية الحكمة مجالس جمعت كتب عدة اآلن يدي وبني
املجالس وكتاب محمد، بن النعمان للقايض اإلسالم دعائم تأويل كتاب مثل الدعاة،
املستنرصية املجالس وكتاب التأويل، مجالس من مجلس ثمانمائة عىل ويحتوي املؤيدية
الداعي، باختالف تختلف املجالس وهذه اإلمام،2 ثقة اإلسالم بعلم املوسوم للداعي
فلسفة إىل تأويله يف يميل واملؤيد الفاطميني، فقه تأويل يف النعمان القايض فمجالس
املجالس أن إيلَّ ويَُخيَّل بدائي، تأويل فهو املستنرصية املجالس يف جاء ما أما املذهب،
هذه من صورًة أقدِّم أن رأيت وقد الدعوة، يف املبتدئني عىل تُلَقى كانت املستنرصية

املختلفة: املجالس

للقايض اإلسالم دعائم تأويل من الرابع الجزء من العارش املجلس
النعمان

ولطف املتوهمني، تقدير عن جلَّ الذي هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
من األئمة وعىل النبي محمدٍّ عىل هللا وصىلَّ املتوسمني، بحث لطيف عن

الدعاة. داعي املؤيد ديوان 1

بالقاهرة. العربي الفكر بدار ١٩٤٦ سنة الكتاب هذا ُطِبع 2
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املؤمنني أمري عن جاء ما ذكره تقدَّم ما يتلو الذي إن ثم الطاهرين، ذريته
املالئكة، صف وهو أفضلها، الصفوف أول قال: أنه — السالم عليه — عيلٍّ
الصفوف أمثال أن من به القوُل َم تقدَّ ما تأويله اإلمام. ميامن املقدم وأفضل
فضلهم مقادير عىل الحق دعوة إىل املستجيبني درجات أمثال الصالة يف
أولياء وهم العباد، أمور اململكني أمثال الناس من املالئكة أمثال وأن وسبقهم،
لهم وأرسلوه العباد أمور من شيئًا ملكوه ومن دينه وأئمة رسله من هللا
من أسماؤها مشتقة اللغة أهل ذكر فيما واملالئكة وامللك له، أرسلوهم وما
قائل: من جل هللا قال وقد الرسالة، العرب لغة يف واملألكة واأللوك الرسالة،
صفوف من األول فالصف النَّاِس﴾ َوِمَن ُرُسًال اْلَمَالِئَكِة ِمَن يَْصَطِفي ﴿هللا
كما علمائهم، من املسجد أهل أفضل إال فيه يقف أن ينبغي ال الصالة ظاهر
عىل يكون أن وينبغي والعلم.» النهى أولو منكم «ِليَِلِني ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال
حدث إن إماًما يكون أن يصلح وَمن أفضلهم، خلفه من الصف يف اإلمام يمني
إنما الصالة من انرصف إذا انرصافه ألن الصالة؛ من خروجه يوجب حدث به
مكانه. ويقدمه بيديه فيأخذ هناك، يقدمه َمن فيكون اليمني، ذات عن يكون
يلون الذين يكون أن حدودها: يف الدعوة أهل مراتب تجري هذا وعىل
يكون وأن أهلها، هم الذين املؤمنني درجات من العالية الدرجة يف بها القائم
بعده، من ملقامه يصلح َمن درجاتهم، أفضل وهي يمينه، عن منه أقربهم
وَمن الصفوف، فرج سدوا قال: أنه — السالم عليه — عنه جاء ما ذلك ويتلو
نبيكم، إىل أَحبُّ ذلك فإن فليفعل، يليه الذي أو األول الصف يتم أن استطاع

الصفوف. يتمون الذين عىل يصلون ومالئكته هللا فإن الصفوف وأتموا
الصفوف، «أتموا قال: أنه — عليه هللا صلوات — محمد بن جعفر وعن
الذي الصف فتتم األول الصف يف تضييًقا وجدت إذا تتأخر أن يرضك وال
تسده.» حتى منحرًفا تميش أن يرضك فال أمامك خلًال رأيت وإن خلفك،
وحاذوا صفوفكم، «صلوا قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعن الصالة، يف وهو يعني
أوالد يتخلل كما الشيطان ويتخللكم فتختلفوا بينها تخالفوا وال مناكبكم، بني
وقوف واعتدال وتمامها الفرج من فيها ما وسدُّ الصفوف فتعديل الحذف.»
اعتدال الباطن يف ومثله الظاهر، يف وحدودها الصالة واجب من فيها القيام
ال لهم، ْت ُحدَّ التي وحدودهم درجاتهم عىل الحق دعوة يف الدرجات أهل
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الحدود من حد يف خلًال منهم رأى وَمن غريه، إىل حده منهم أحد يتجاوز
الدرجة، تلك إىل يبلغه فيما ويجتهد يسعى أن له فينبغي دونه، أو فوقه التي
بهم استوت قد درجة حدود كل أهل يكون وبأن الخلل، ذلك سد له ويوجب
عىل ذلك يف متساوين يكونوا أن واألعمال األحوال لهم وأوجبت فيها، الحال
وجب كما ذلك، يف أحًدا منهم أحٌد يتقدَّم ال فيه، التساوي من به أُِمروا ما
يتجاوز وال مناكبهم، بني منها صف كل أهل يحاذي أن الصالة ظاهر يف
وتأويل الشيطان. وتخللهم اختلفوا ذلك فعلوا إن وأنهم أحًدا، منهم أحد
غريه، حد إىل عنه وخرج حده، أحدهم تعدَّى إذا الدعوة مراتب أهل أن ذلك
هللا أولياء أعداء عن يختلفوا أن يجب ما بينهم ودخل اختالفهم، ذلك أوجب
فالحذف الحذف.» أوالد يتخلل «كما وقوله: الشياطني. أمثال أمثالهم الذين
بينها، وتميش الغنم تتخلل حذفة، واحدتها السود، الصغار الغنم من رضب
بني بالتخريب ومشيه الشيطان بتخلل ومشيها تخلُّلها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فشبَّه

بلزومها. وأمروا وتدابرهم تقاطعهم من يريده ملا املؤمنني
«يا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يل قال قال: أنه (ص) عيل عن جاء ما ذلك ويتلو
خلف «تصيل قال: هللا؟ رسول يا العيكل وما قلت: العيكل.» يف تقومن ال عيل
خلف املصيل يقف أن الصالة، ظاهر يف يُكَره مما فهذا وحدك.» الصفوف
أن إىل قام ذلك يجد لم فإن فيه، يقوم مكانًا فيها يجد وهو وحده، الصفوف
يف يجد ولم أحٌد، يأِت لم إن وحده كذلك يصيل أو جانبه، إىل يقوم َمن يأتي
عليٍّا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نهى الباطن؛ يف ذلك وتأويل فيه، يقوم موضًعا الصفوف
الباطن، يف حده هو ليس ألنه الظاهر؛ يف يفعله أن عن — السالم عليه —
أن له فَكِره النبوة، درجة دون الدرجات وأرفع الحدود أعىل الباطن يف وحده
أن له ينبغي ال وكذلك الباطن، يف مكانه يشبه ال مكان يف الظاهر يف يقوم

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول له جعلها التي الدرجة عن يتواضع وأن بنفسه، يخلف
اإلمام يلون الذين «ليكن السالم: عليه — عيل بن محمد قول ذلك ويتلو
القول تقدَّم ما ذلك مثل يف جاء وقد نوه.» لقَّ تعايا فإن والنهى، األحالم أويل
اإلمام يلون الذين يكون أن الصالة ظاهر يف يجب كذلك ذلك أن من به
القراءة يف وتوقَّف تعايا فإن منهم، الفضل وأهل علماءهم بالناس، صىل إذا
الواجب إىل فريجع فيه، سها ما ليتذكر له سبَّحوا الصالة يف سها وإْن نوه، لقَّ
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والدرجة الرتبة يف الحق دعوة صاحب ييل ال كذلك الباطن يف ذلك وإن منه،
عىل إياه ذكَّروه علم من عندهم يشء عن سها فإن الدعوة، تلك أهل أفضل إال

به. القول تقدَّم ما
صىلَّ «إذا السالم: عليه — عيل بن محمد جعفر أبي قول ذلك ويتلو
يحاذينه، وال رجًال يتقدمن ال الصفوف، آِخر يف قمن الرجال مع النساء
الصالة، ظاهر يف الواجب هو فهذا سرتة، الرجال وبني بينهن يكون أن إال
أمثال والنساء املفيدين، أمثال الرجال أن من به القول َم تقدَّ قد ما وتأويله
للمستفيد ينبغي وال املستفيدين، درجة فوق املفيدين درجة وأن املستفيدين،
يقع أن ذكرنا كما له ينبغي بل يدانيه، أن وال املفيد حد إىل ا حدٍّ يتجاوز أن
سرتة.» الرجال وبني بينهن تكون أن «إال قوله: وأما له.» ويتواَضَع دونه
الرس يف منه املستفيد فيعاِمل التقية، لحال مسترتًا املفيد يكون أن تأويله
فيطرح له، التواضع وال إجالله من يشء عليه يدل أالَّ إليه ويتقدم ويفيده،
بيان فافهموا نفسه. وعىل مفيده عىل تقية أمره ظاهر يف املستفيد ذلك
بما ويعمل ويعلم يفهم ن ممَّ هللا جعلكم والعقول، النهى ذوي يا التأويل
وحسبنا تسليًما، وسلَّم ذريته من األئمة وعىل نبيه محمد عىل هللا وصىل علم،

الوكيل. ونعم هللا

املؤيدية املجالس من صورة
الثانية املائة من التاسع املجلس

كل عن وسما معلوم، كل عن عال الذي هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
املعمور، رحمته ربيب عىل هللا وصىل ومفهوم، موهوم كل عن وكرب موسوم،
وعيل والزبور، واإلنجيل التوراة يف به املبرش محمد املسجور، حكمته وبحر
أبي بن عيل املعراج، ليلة رس ومستودع الهياج، يوم فارس عمه وابن أخيه
من األئمة وعىل األجاج، وامللح الفرات العذب البحرين، بني الربزخ طالب
كلمة واملتمني وحقه، لدينه واملستحفظني خلقه، من هللا ذرأ َمن هداة ذريته
َمن مع وحرشكم األكرب، الفزع من هللا آمنكم املؤمنني، معرش وصدقه. عدله
طيابًا، فكونوا الخبيث، الكثري من خري الطيب القليل املحرش، يوم يف تحبون
واتباع هللا طاعة كله والخري جنابًا، لرش تيمموا وال الخري جانب يف وكونوا
فصلوا قطع، ما وقطع وصل، ما وصل يف به واالقتداء رشع، فيما ملسو هيلع هللا ىلص رسوله
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َوأَِطيُعوا هللا أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: بقوله يُوَصل أن به هللا أمر ما
تعاىل: بقوله يُقَطع أن به هللا أمر ما واقطعوا ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل
لوا وبدِّ عنكم، يرَض أَْولِيَاءَ﴾؛ َوَعُدوَُّكْم َعُدوِّي تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
نقصكم عن وعوضوا حرًصا، اآلِخرة عن وفتوركم فتوًرا، الدنيا عىل حرصكم
أن قبل من نقًصا، الفاني طلب يف ازديادكم وعن ازدياًدا، الباقي طلب يف
وال أدركتم، دنيا فال العدم، طوائف عليكم ويطوف الندم، غوايش يغشيكم
صور تنقش فإنها الحكمة، من إليكم يُلَقى ملا وأنصتوا كتم، تمسَّ بعقبى
األجنة صور والطعام الرشاب قوى تنقش كما األجسام، يف املستجنة نفوسكم
بها وأنتم عباده، خالصة عىل سبحانه هللا نعمة أنها واعلموا األرحام، يف
هللا قال مسئولون. محالَة ال وإضاعِتكم لها حْفِظكم حالتَْي وعىل مشمولون،
املاء أنه الزاعمون زعم النَِّعيِم﴾. َعِن يَْوَمِئٍذ َلتُْسأَلُنَّ ﴿ثُمَّ القائلني: أصدق
وأحق مباح، لإلنسان كما للبهائم البارد املاء وحمى الصائف، اليوم يف البارد
الذي الحقيقة علم وهو متاح، البهائم دون لإلنسان هو ما عنه بالسؤال منه
لصالح البارد املاء يؤثر مما أكثر املعاد، لصالح اللطيفة النفوس يف يؤثر

األجسام.
بن عيل والية هو عنه املسئول النعيم أن الشيعة مفرسي بعض َ وفرسَّ
التوحيد، مصحة الوالية أن فيه اعتقدوا إن صدقوا وقد (ص)، طالب أبي
أقفال به نفك الذي التأويل وعلم اإليمان، معالم عىل الوقوف الحدود ومعرفة
وقوع وادعوا عقولهم، عىل سبحانه هللا معرفة يف اعتمدوا إن وكذبوا القرآن،
بزعمهم الشيعة، من كثري رأي عليه ما عىل والويص، الرسول عن فيها الغناء
واآلراء، القياس بذوي التوحيد معرفة يف واالقتداء بالوالء االستظهار من
االئتالف، نور إىل ويفيض االختالف ظلمات من ينفذ الذي بالتأويل والجحود
بزعمهم هم ما لبلوغ — السالم عليهما والويص— الرسول إىل االفتقار وإنما
من تصح سبحانه هللا معرفة كانت فإذا جالله، جل هللا معرفة من بالغوه
لهما، تخلص فضيلة وأية للناس، إليهما بعدها تبقى حاجة فأي دونهما،
هللا معرفة بدعاوي املربزة الفئة هي التي املعتزلة كانت فإن هذا وسوى
منهم وإرشاف الفالسفة بعض رأي عىل نزوًال رسول، واسطة بغري سبحانه
ربهم، توحيد يف بهم يقتدون الشيعة من إليهم أرشنا َمن عند مأمونني بقوا
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اإلمامة عىل مأمونني يكونون ال فِلَم مذهبهم، قضايا عىل العدل يف والقول
مبانيها، نقض يف يناقضوهم وال فيها، ربهم إىل فريجعوا دونهما هي التي
اختل فقد دينار؛ عىل مأمونًا يكون وال انتظار، عىل مأمونًا يكون َمن عهد
نظام من يُوَصل أن به هللا أمر ما بقطعهم (ص) عيل بوالية القول عليهم
ولو عياًال، أضدادهم عىل وعدلهم توحيدهم معالم يف فصاروا ولده، يف اإلمامة
وظالًال؛ عيونًا لوردوا باتصالها املمدود هللا بحبل املعتصمني جملة إىل فاءوا
كان وقد أعمالهم، فأحبط رضوانه، وكرهوا هللا، أسخط ما اتبعوا بأنهم ذلك
ِمن اْلَحقُّ َُّه أَن َفيَْعَلُموَن آَمنُوا الَِّذيَن ا ﴿فأَمَّ سبحانه: هللا قول من عليكم قرئ

َمثًَال﴾. ذَا ِبٰهَ هللا أََراَد َماذَا َفيَُقولُوَن َكَفُروا الَِّذيَن ا َوأَمَّ ۖ رَّبِِّهْم
كونه جهة ذلك وإن ا؟ حقٍّ ُسمي ولَِم الحق، معنى عن باإلبانة شفع ما
الجسمانية األشكال بأن القول إىل الرشح وانتهى عليه، الوضع يحتمل أصًال
السموات أن ذلك: ومثال اللطيفة، النفسانية القوى عىل موضوعة الكثيفة
كما هللا، بأمر عنها يعرب لطيفة إلهية قوة عىل محمولة بينهما وما واألرض
وكذلك ِبأَْمِرِه﴾، َواْألَْرُض َماءُ السَّ تَُقوَم أَن آيَاِتِه ﴿َوِمْن سبحانه: هللا قال
أمر من هي التي اللطيفة األرواح عىل محمولة ثقلها عىل البرش أجسام
فقد اآلية. َربِّي﴾ أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل ۖ الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك سبحانه: هللا
النفوس وأن عليها، محمولة والجسمانيات حاملة النفسانيات أن العلم تثبت
هو الذي النفس عالم إىل ثابَْت الجسم عالم عن انفكت إذا بالثواب املحقونة
عن اإلنسانية والنفس الجسم ائتالف من أيًضا وثبََت الحامل، واألصل الحق
تألف كون عىل إرادة، وال قصد غري عن وتفرقتهما إرادة، وال منها قصد غري
بينهما وما واألرض السماء من الجسم وعالم الكلية، بالجسم الكلية النفس
أراَد إذا وأنه سبحانه، املبدع بأمر بل إرادة، وال منهما قصد غري عن أيًضا
منه القدرة أمكنته وعلوها، وسفلها وأنجمها، بأفالكها الدنيا دار يبطل أن
عامر به يصري الذي واألجسام األنفس بني التفريق من اإلمكان حسب عىل
﴿يُِضلُّ تعاىل: قوله من عليكم اآلن نقرؤه ما تسمعون وأنتم خرابًا. األجسام
معناه. يف به نلوح وما اْلَفاِسِقنَي﴾ إِالَّ ِبِه يُِضلُّ َوَما ۚ َكِثريًا ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا ِبِه
العامة، جمهور وهم سبحانه، هللا من والهدى الضالل إن قوم: وقال
ِشئْنَا ﴿َوَلْو قوله: مثل من معناها يف هو وما اآلية، بهذه عليه واستشهدوا
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هللا َولِكنَّ أَْحبَبَْت َمْن تَْهِدي َال ﴿إِنََّك تعاىل: وقوله ُهَداَها﴾، نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا
يَنَفُعُكْم ﴿َوَال السالم: عليه — نوح عن حكايًة وقوله يََشاءُ﴾، َمن يَْهِدي
َوإَِليِْه َربُُّكْم ُهَو ۚ يُْغِويَُكْم أَن يُِريُد هللا َكاَن إِن َلُكْم أَنَصَح أَْن أََردتُّ إِْن نُْصِحي

القرآن. يف كثرية ونظائرها تُْرَجُعوَن﴾،
املحسنني ثواب بطل فقد هذه الصورة كانت إن إنه الرأي: أهل وقال
وهو عليه، األمر ويحمل إليه يرجع تأويًال اآليات لهذه وإن املسيئني، وعقاب
به يضل أي َكِثريًا﴾ ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا ِبِه ﴿يُِضلُّ اآلية: معنى يف قولهم مثل
أيديهم، وكسب بفعلهم املهتدين الثواب إىل به ويهدي الضالني، الثواب عن
َفْليُْؤِمن َشاءَ َفَمن ۖ رَّبُِّكْم ِمن اْلَحقُّ ﴿َوُقِل سبحانه: بقوله ذلك عىل واستشهدوا

تعاىل. هللا كتاب يف كثري وهو مجراه يجري وما َفْليَْكُفْر﴾، َشاءَ َوَمن
هللا رسول يابن فقيل: ذلك، عن — السالم عليه — الصادق ُسِئل وقد
املعايص، عىل خلقه يجرب أن أعدل هللا فقال: املعايص؟ عىل مجبورون الناس
يف ألحد يكون أن من أعز هو قال: إليهم؟ فمفوض قيل: عليها. يعاقبهم ثم
جرب ال أمرين بني أمر السالم: عليه — قال ذلك؟ فكيف قيل: سلطان. ملكه
كثري أن يوجب َكِثريًا﴾ ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا ِبِه ﴿يُِضلُّ تعاىل: فقوله تفويض، وال
ال البسيطة بنفسه كثري اإلنسان أن وذلك كثري، املهتدين وقليل قليل الضالني
منفسحة، النفس عالم فضاء يف منرسحة الصالحة فالنفس الكثيف، بجسمه
غري النفس حيث من كثري املحصور، املعدود الجسم حيث من قليل وصاحبها
ضيقة الطالحة والنفس ًة﴾، أُمَّ َكاَن إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قال املحصورة،
عدًدا كثروا وإن فأربابها العلوي، العالم يف لها خطر ال البهائم كأنفس حرجة
َما ا َوأَمَّ ۖ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ سبحانه: هللا قال كما محصوًال قلُّوا فلقد
اْلَخِبيُث يَْستَِوي الَّ ﴿ُقل سبحانه: قال وكما اْألَْرِض﴾، ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَفُع
عليه — لعيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال اْلَخِبيِث﴾، َكثَْرُة أَْعَجبََك َوَلْو َوالطَّيُِّب
عليه.» الشمس طلعت مما لك خريٌ واحًدا رجًال بك هللا يهدي «ألن السالم:
معنى اْلَفاِسِقنَي﴾، إِالَّ ِبِه يُِضلُّ َوَما ۚ َكِثريًا ِبِه َويَْهِدي َكِثريًا ِبِه ﴿يُِضلُّ وقوله:
الفسوق، فمن «الفاسقني» وأما البيعة، وعقد الطاعة من الخروج الفسوق
وهو األدوار أول هو الذي — السالم عليه — آدم دور ربه أمر عن ففسق
ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا ﴿َوإِذْ سبحانه: قال وفيه هللا، بيعة فنقض عليه، هللا لعنة إبليس
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نزل ثم َربِِّه﴾، أَْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجنِّ ِمَن َكاَن إِبْلِيَس إِالَّ َفَسَجُدوا ِآلَدَم اْسُجُدوا
وسار الغدير، بيعة فنقض ملسو هيلع هللا ىلص محمد دور هو الذي األدوار آِخر يف مكانه عن
آِخًرا، الفاسقني إمام وهو أوًال، الفاسقني إمام فإبليس األول، منهاج عىل اآلِخر
منازلهم يف لهم لتكونوا بالصالحني؛ وألحقكم الفاسقني، من براء هللا جعلكم
عىل بالحق ويقذف يبلغه، أمر دينه إظهار يف له الذي هلل والحمد مرافقني،
املبني، بالربهان املبعوث محمد األمني، رسوله عىل هللا وصىل فيدمغه، الباطل
من األئمة وعىل الفخار، معدن طالب أبي بن عيل األقدار، السني وصيه وعىل

الحق. وأولياء الحق، هداة ذريته

جمهور عىل الدعاة كبار يُلِقيها كان التي التأويلية الحكمة مجالس كانت هكذا
ذكرنا كما التأويل مجالس فكل الدعوة، مراتب يف وحده درجته بحسب كل املستجيبني،
الفاطمية العقيدة وكل واملمثول، املثل نظرية عليها أطلقت التي النظرية تطبيق هي
كتابه يف األئمة إىل أشار سبحانه هللا أن إثبات ومحاولة وواليته، اإلمام حول تدور إنما
جاءوا ما وتصديق وواليتهم األئمة طاعة املؤمنني املسلمني وعىل فيه، إليهم ورمز الكريم
بسرته وأمرهم الباطن، التأويل بعلم األئمة خصَّ — وتعاىل سبحانه — هللا وأن به،

املؤمنني. من ملستحقيه
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الفاطمية الدعوة علامء أشهر

النعمان1 بنو (1)

لها كان أرسًة الفاطمية الدولة نهاية حتى اإلسالمية مرص تاريخ يف أعرف أكاد ال
الحكم2 عبد أرسة األرستني: لهاتني كان ما والسياسية العقلية الحياة يف األثر من
الحكم عبد فبنو الفاطمي، العرص يف النعمان وأرسة وأثناءه، الطولوني العرص قبل
املذهب مدرسة أساتذة النعمان بنو كان وكذلك مرص، يف املالكية املدرسة أساتذة كانوا
كان كذلك وتدوينه، التاريخ إىل اتجه َمن الحكم عبد بني بني وكان بمرص، الفاطمي
مرص، يف الوالة إىل مقربني الحكم عبد بنو وكان التاريخ، ن دوَّ َمن النعمان بني بني
فاألرستان الفاطميني، أئمة لدى أخرى مكانة تقربها ال مكانة يف النعمان بنو كان كذلك
سيما وال املرصية، الحياة يف أثًرا األرسات أشد من — النعمان وبنو الحكم عبد بنو —

العقلية. الناحية من
أكثرهم ومن الفاطمي، املذهب فقهاء أشهر من أنه ُعِرف رجل النعمان أرسة َس أسَّ
املذهب، هذا علماء من بعده جاء َمن تبعها التي األسس من مؤلفاته وتَُعدُّ للكتب، تأليًفا
اإلسماعيلية، البهرة طائفة لدى وأقومها الكتب أهم من اليوم إىل كتبه بعض تزال ال بل
بن منصور بن محمد هللا عبد أبي بن النعمان حنيفة أبو القايض هو الرجل هذا
النعمان، القايض باسم الفاطمية الدعوة تاريخ يف ويُعَرف املغربي، التميمي حيون
الناس اختلف املعروف. السني املذهب صاحب النعمان حنيفة أبي َسِميِّه عن له تمييًزا

العربي). الفكر دار (طبع األئمة اتِّبَاع آداب يف الهمة كتاب مقدمة يف النعمان بني عن كتبناه ما راجع 1

الوالة. عرص — اإلسالمية مرص أدب كتاب يف الحكم عبد بني عن كتبناه ما راجع 2
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وتبعه 3،٢٥٩ سنة ُولِد أنه إىل جوثيل األستاذ مثل بعضهم فذهب مولده، تاريخ يف
أنه إىل وذهب خاَلَفهما فيظي آصف األستاذ ولكن الرأي، ذلك يف ماسينيون األستاذ
نرصح بل الرأيني، أحد يرجح ما لدينا وليس الثالث،4 القرن من األخري العرش يف ُولِد
أن خلكان: ابن رواه ما إال وأرسته، آبائه عن وال األوىل، نشأته عن يشء يصلنا لم بأنه
حفظها نفيسة كثرية أخباًرا يحكي كان وأنه طويًال، َر عمَّ قد محمد هللا عبد أبا والده
بأحد وُدِفن النعمان، حنيفة أبو ولده عليه وصىل ،٣٥١ سنة رجب يف وتويف كربه، يف
عنها، شيئًا التاريخ يحفظ ولم الغموض، أشد غامضة األرسة فحياة القريوان،5 أبواب
رجال من كان النعمان والد أن من رواه ما جوثيل األستاذ استقى أين من أدري وال

ذلك. خلكان ابن نص من فهم قد كان إذا إال األدب،
وقبل ٢٩٦ه، سنة الفاطمية الدولة قيام قبل النعمان حياة عن يشء لدينا وليس
املذهب، مالكي كان أنه إال الفاطمية، الدولة س مؤسِّ الفاطمي املهدي هللا بعبيد اتصاله
النعمان إن قالوا: عرشية االثني الشيعة مؤرخي ولكن الفاطمي،6 املذهب إىل ل وتحوَّ
اإلسماعيلية إىل انتقل ثم عرشية، االثني الشيعة إىل ل تحوَّ ثم املذهب، مالكي كان
املذهب يعتنق أن قبل املذهب حنفي كان أنه إىل املحاسن أبو ويذهب الفاطمية.7
رواه ما هو األرجح أن وجدنا الخالفات هذه يف النظر أمعنا إذا ولكن الفاطمي،8
عىل واألندلس، إفريقية شمال يسود كان الذي املذهب هو املالكي فاملذهب خلكان، ابن
وأن أيًضا، مرص ويف إفريقية يف املسلمني بني االنتشار قليل كان الحنفي املذهب أن
شمال إىل املالكي املذهب هذا انتقل مرص وعن مرصيني، كانوا مالك تالميذ خاصة
أهل مذاهب من آَخر مذهبًا فيها تجد أن قلَّ حتى البالد هذه وساد واألندلس، إفريقية
آصف األستاذ ِعيه يدَّ ما أما بالده، أهل مذهب عىل كان النعمان أن املرجح فمن السنة،
والسرت التقية اتخذ وأنه أظفاره، نعومة منذ املذهب إسماعييل كان النعمان أن فيظي

.I’A O.S. 1907 pvol. XXVII P.227 3

.I.R S. I I P. 34 4

ص١٦٦. ج٢، األعيان: وفيات 5

نفسه. املصدر 6
ص٣١٣. ج٣، املستدرك: 7

ص٢٢٢. ج٤، الزاهرة: النجوم 8
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أحد يتحدث لم وكذلك يؤيده. ما إىل يحتاج كالم فهو مذهبه، وعىل نفسه عىل خوًفا
٣١٣ه، سنة باملهدي صلته بعد إال إسماعيليته عن النعمان ذكروا الذين املؤرخني من
النعمان دخل ديارهم. واحتلَّ األغالبة، وهزم املغرب، يف نفسه املهدي أظهر أن بعد أي
التي الصلة وال يؤديها كان التي الخدمة نوع ندري وال به، واتصل املهدي خدمة يف
حكمه، مدة طوال هللا بأمر بالقائم النعمان اتصل املهدي وفاة بعد ولكن به، اتصلها
قضاء واليته قبل أما الغرب، طرابلس مدينة قضاء النعمان ويل القائم أيام أواخر ويف
النعمان كان املنصورية مدينة املنصور بنى وملا شيئًا. عنه نعرف نكاد فال طرابلس

إفريقية. مدن سائر عىل القضاء املنصور ه والَّ بل قضاءها، ويل َمن أول
هذه قضاة قايض وظلَّ منه، مقرَّبًا الفاطمي باإلمام الصلة شديد النعمان وأصبح
به، النعمان صلة فاشتدت اإلمامَة، هللا لدين املعز ويل أن إىل قضاتها، تحته ومن املدن
واليته، عقب منه مستوحًشا كان أن بعد يفارقه أن وقلَّ ويسايره، يجالسه كان إنه حتى
قويت ثم باهلل، املنصور أبيه عهد يف كان كما عهده يف يكون أن إليه طلب املعز ولكن
كتابه النعمان ووضع ومسايره، جليسه النعمان أصبح حتى والنعمان املعز بني الصلة
من املعز رحل وملا املعز. إمامه من سمعه وما رآه ما كل فيه جمع واملسايرات املجالس
قايض ذاك إذ النعمان وكان النعمان، بني معه اصطحب ٣٦٢ه سنة مرص إىل إفريقية
استقر أن بعد املعز ولكن مرص، قضاء النعمان يقلد أن الطبيعي من وكان الجيش،
منذ مرص قضاء عىل كان الذي أحمد بن محمد الذهيل طاهر ألبي القضاء ترك بمرص
أن من للقايض البد فكان الفاطميني، بفقه يحكم أن طاهر أبي إىل وطلب ٣٤٨ه، سنة
٣٦٣ه. سنة النعمان تويف حتى كذلك زال وما النعمان، بالقايض أحكامه يف يسرتشد
إىل منها ويغدو الفسطاط، أي مرص، يسكن كان النعمان إن حجر: ابن ويقول
العلم أهل من كان النعمان أن املسبحي عن خلكان ابن ويروي يوم.9 كل يف القاهرة
بن النعمان أن زوالق ابن عن خلكان ابن ونقل عليه.10 مزيد ال ما والنبل والدين والفقه
الفقه بوجوه وعامًلا بمعانيه، والعلم القرآن أهل من الفضل، غاية يف كان القايض محمد
وإنصاف.11 عقل مع الناس، بأيام واملعرفة الفحل والشعر واللغة الفقهاء اختالف وعلم

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة ب، ص١٣٦ اإلرص: رفع 9

س١٦٦. ج٢، خلكان: ابن 10
خلكان. ابن 11

69



الفاطمية مرص أدب يف

غرابة فال ثقافته، وسعة وعلمه فضله يذكر املؤرخني من النعمان عن تحدََّث َمن وكلُّ
يف باحث كل عمدة أصبحت والتي النعمان، ألََّفها التي الكثرية الكتب هذه نرى أن إذن
أعرف أكاد فال املذهب، علماء منه يستقي الذي األصل أصبحت بل الفاطمي، املذهب
رأي يف معه اختلف أو فقهه، يف النعمان نهج ينهج لم الفاطمية الدعوة علماء من عامًلا
إن واملسايرات: املجالس كتابه يف قال النعمان ألن ذلك يكون وقد الفقهية، املسائل يف
فألَّف البيت، أهل علم من شيئًا الناس عىل يلقي أن إليه طلب هللا لدين املعز اإلمام
يقول فهو ها، أتَمَّ حتى بابًا وبابًا فصًال فصًال املعز عىل يعرضها وكان كتبه، النعمان

مثًال:

معانيه يل وفتح وجمعه يل صه لخَّ يشء بجمع (صلع) هللا لدين املعز أمرني
اإلبطاء من واعتذرت إليه، رفعته ثم شيئًا منه فابتدأت جملته، يل وبسط
(ص)، بموافقته منه جمعته ما وقوع من ورجوته إحكامه من أردته ملا فيه
يف إشباع مع القدر كان كيف تباِل ال نعمان، يا إيلَّ: فوقع مقداره، يف فطالعته
والذي وأحسن، أوفق فهو املعنى واستقصيت القول يف أوجزت فكلما إيجاز،
إياك — وجل عز — هللا توفيق لوال فوهللا تأليفه، يف يستبطأ أن من خشيت
عىل تأتي أن تستطيع كنت ملا الوالية، ومحض النية من تعتقده ملا لك وعونه

التوفيق.12 يصحبها النية ولكن كثرية، أيام يف منه باب

املعز عىل كتبه يعرض كان أنه عىل تدل التي النصوص من كثري هذا كتابه ويف
هنا ومن التأويلية، املحكمة مجالس يقرأ كان أنه كما الناس، بني ونرشها إذاعتها قبل
من كان النعمان أن يثبت ما النصوص من لدينا وليس بالداعي.13 زوالق ابن بَه لقَّ
عيون كتابه يف ثنا يحدِّ إدريس، الداعي مثل املحدثون، املذهب مؤرخو كان وإن الدعاة،
من دعامة كان وأنه األئمة، من قريبة ا جدٍّ رفيعة مكانة يف كان النعمان أن األخبار
أن إيلَّ ويُخيَّل الدعاة. داعي مرتبة ويل النعمان بأن يرصح لم ولكنه الدعوة، دعائم
يجذب أن وثقافته بعلمه استطاع وأنه األئمة، إىل التقرب سياسة يف داهية كان النعمان
َعى وادَّ الكثرية، الكتب هذه فوضع ونيَّاتهم أرسارهم وعرف إليهم فقرَّبوه قلوبهم، إليه

ب. ٧٥ ورقة واملسايرات: املجالس 12
ص١٦٦. ج٢، خلكان: ابن 13
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َن دوَّ َمن أول هو النعمان إن قلُت: إذا أغايل ال لعيل بل إياها، نوه لقَّ الذين هم األئمة أن
الفن، هذا يف كتب قبله املذهب فقهاء من فقيًها أعرف أكاد فال الفاطمي، املذهب فقه
والكتب املؤلفني ألسماء ثبت وهو اإلسماعيلية، أدب إىل املرشد كتاب اآلن يدي وبني
جمع مجهول ملؤلف قديمة خطية ومجموعة النديم، ابن فهرست وأمامي اإلسماعيلية،
كلها الكتب هذه يف أعثر فلم اإلسماعيلية، الدعوة أوائل منذ أُلَِّفْت التي الكتب أسماء فيه
يعرف أن غرو فال محمد. بن النعمان القايض قبل اإلسماعييل الفقه يف واحد كتاب عىل
كتبه يف ذكر النعمان أن سيما وال الدرجات، أعىل إىل يرفعه وأن العالم، هذا فضل املعز
مائة من جزءًا يؤدي َمن النعمان: عن املعز قال حتى اإلمام! من العلوم هذه اقتبس أنه
أن سريته يف الدين يف املؤيد ثنا ويحدِّ ربه.14 بجوار الجنة له أضمن النعمان اه أدَّ ا ممَّ
أبناؤه؛15 بمكانه الناس أحق وإن األمر، هذا بنى النعمان إن له: قال اليازوري الوزير
علماء يزال ال إذ له؛ عرفوه الذي الفضل هذا الفاطمية للدعوة أدَّى قد إذن فالنعمان
يف ذكره الذي التأويل عىل وربما النعمان، لهم وضعه الذي الفقه عىل يعيشون الدعوة

كتبه.
خلكان: ابن فيقول الدعوة، ألهل النعمان وضعها التي الكتب هذه إىل اآلن لننظر
وعمل سجع، وأملح تأليف بأحسن أوراق آالَف الكتب من البيت ألهل ألََّف النعمان إن
وعىل حنيفة، أبي عىل رد له املخالفني، عىل ردود وله حسنًا، كتابًا واملثالب املناقب يف
البيت، ألهل فيه ينترص الفقهاء اختالف وكتاب رسيج، ابن وعىل والشافعي، مالك
القايض مؤلَّفات إيفانوف األستاذ ورسد باملنتخبة.16 بَها لقَّ التي الفقهية القصيدة وله
املذهب أتباع به يحتفظ يزال ال بعضها كتابًا، وأربعني أربعة نحو بها فإذا النعمان،
إال يُعَرف ولم ُفِقد ما ومنها أجزائها، بعض عىل ُعِثر كتب ومنها البهرة، طائفة وهم

هي: النعمان كتب من كتب ستة إال أوروبا مكتبات تعرف وال أسماؤه،

صورة املرصية الكتب دار وأحرضت برلني، بمكتبة األخبار رشح كتاب من جزء (١)
منه. فتوغرافية

ص٤١. ج٦، األخبار: عيون كتاب 14

املؤيدية. السرية 15
ص١٦٦. ج٢، خلكان: ابن 16
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الكتب دار ويف بلندن، الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة اإلسالم دعائم كتاب (٢)
منه. فتوغرافية صورة املرصية

جامعة مكتبة ويف بلندن، الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة اإلسالم دعائم تأويل (٣)
منه. فتوغرافية صورة القاهرة

بلندن. الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة التأويل أساس (٤)
ويف بلندن، الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة واملسايرات املجالس كتاب من جزء (٥)

القاهرة. جامعة مكتبة
منه. خطية نسخة وعندي بلندن، الهند مكتب بمكتبة األئمة اتِّبَاع يف الهمة كتاب (٦)

افتتاح (١) اآلتية: بالكتب الخاصة مكتباتهم يف اآلن الدعوة أصحاب ويحتفظ
منه. بصورة القاهرة جامعة مكتبة تحتفظ كما منه، خطية نسخة وعندي الدعوة،
(٦) الطهارة. كتاب (٥) اآلثار. مخترص (٤) الينبوع. كتاب (٣) اإليضاح. كتاب (٢)
البيان ذات الرسالة (٩) الفرائض. منهج (٨) املنتخبة. القصيدة (٧) املختارة. القصيدة
واإلمامة. التوحيد كتاب (١١) املذاهب. أصول اختالف (١٠) قتيبة. ابن عىل الرد يف

النعمة. مفاتيح (١٤) الرؤيا. تأويل (١٣) هاشم. بني مناقب (١٢)
(٢) اإليضاح. مخترص (١) فهي: أسماؤها وُعِرفت عليها يُعثَر لم التي كتبه أما
املقترص. كتاب (٥) واالفرتاق. االتفاق كتاب (٤) االقتصار. كتاب (٣) األخبار. كتاب
عىل الرد يف املرصية الرسالة (٨) الصالة. كيفية كتاب (٧) وليلة. يوم كتاب (٦)
الرد يف املوجز دامغ (١٠) البغدادي. رسيج بن أحمد عىل الرد يف كتاب (٩) الشافعي.
تفسري يف املعرفة حدود (١٢) التأويل. علم معرفة إىل السبيل نهج (١١) العتكي. عىل
(١٤) الخالق. توحيد معرفة يف الحقائق إثبات كتاب (١٣) التأويل. عىل والتنبيه القرآن
الدعاة. كتاب (١٦) واالنتقاد. التعاقب كتاب (١٥) أجزاء. أربعة يف اإلمامة يف كتاب
يف وهي املنن، ذات أرجوزة (١٩) الرشوط. كتاب (١٨) والثياب. الحيل كتاب (١٧)
بن مخلد يزيد أبي ثورة تاريخ يف وهي املحن ذات أرجوزة (٢٠) املعز. اإلمام سرية
التقريع كتاب (٢٣) األئمة. منامات كتاب (٢٢) املهدي. معالم كتاب (٢١) كيداد.

والتعنيف.
كتاب هو له خالد كتاب أهم ولعل محمد، بن النعمان تركها التي الكتب هي هذه
أمر الذي الكتاب وهو واألحكام»، والقضايا والحرام، الحالل ذكر يف اإلسالم، «دعائم
عىل الكتاب هذا ويشتمل جزيًال، ماًال يحفظه مَلن وجعل الناس، يحفظه بأن الظاهر
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والصوم والزكاة والصالة والطهارة الوالية عندهم اإلسالم فدعائم الفاطميني؛ فقه جميع
فهو وآدابها، وفروعها أصولها لها الفرائض هذه من فريضة وكل والجهاد، والحج
القرآن يف عنها ورد ما فريضة كل عن ويروي اإلطناب، من بيشء كله ذلك عن يتحدث
بني ويقارن الكتاب هذا يقرأ وَمن األئمة. عن جاء وما النبوية، األحاديث ويف الكريم،
يف الدين تمس ال أمور بعض يف إال اختالًفا يجد يكاد ال مالك، فقه وبني فيه الفقه

بالوالية. الخاص القسم يف ورد ما اللهم يشء،
رشًطا الوالية وجعل اإليمان، عن فيه تحدَّث الكتاب أول يف الذي الخاص والفصل
وغريها، واملعامالت وسننه الدين فرائض أحكام من ذلك سوى ما أما للمؤمن، أساسيٍّا
علماء عند الكتاب هذا قيمة وتظهر املالكية. عند الرشعية األحكام عن تختلف فال
يف ذكراه علمائهم أكرب من عاِلَمنْيِ أن عرفنا إذا — الكتاب هذا ُعِرف منذ — املذهب
بن هللا عبد بن الدين حميد أحمد فهو األول العالم أما به، ونوََّها عليه واعتمدا كتبهما،
التي الكتب العقل» «راحة كتابه مقدمة يف ذكر فقد ٤١٢ه، املتوىف الكرماني محمد
وأما اإلسالم»، «دعائم كتاب الكتب هذه ومن العقل، راحة قراءة قبل تُقَرأ أن يجب
ذكر فقد ٤٧٠ه، املتوىف الشريازي موىس بن هللا هبة الدين يف املؤيد فهو الثاني العالم
السلطان عىل فيه يقرأ خميس يوم كل ا خاصٍّ مجلًسا يعقد كان أنه املؤيدية السرية يف
أهم من اآلن الكتاب هذا ويُعتَرب اإلسالم». «دعائم كتاب فصوَل البويهي كاليجار أبي
ال التي الرسية كتبهم من ويُعدُّ الظاهر، علم يف أنه من الرغم عىل اإلسماعيلية، كتب

فقط. املذهب علماء إال يقربها
كتاب الكامل: واسمه اإلسالم، دعائم تأويل بكتاب النعمان القايض أَتْبَعه وقد
وهو اإلسالم. دعائم تأويل يف الدين، علم باطن حدود عىل بالتوقيف املؤمنني، تربية
وهو اإلسالم، دعائم كتاب يف وردت التي والفرائض لألحكام الباطني التأويل ذكر يف
تويف وقد النعمان،17 بعد الدعاة اعتمد وعليه اإلسماعيلية، عند التأويل كتب أهم من

الكتاب. هذا يتم أن قبل النعمان
األعظم، وفقيهها الدعوة علماء أكرب من يَُعدُّ النعمان فالقايض يشء من يكن ومهما

٣٦٣ه. سنة بمرص الرجل هذا وتويف

املستنرصية. املجالس كتاب مقدمة يف ذلك عن ذكرناه ما راجع 17
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وُعِرفوا وحفدته، أبناؤه بعده وجاء سها، ومؤسِّ األرسة هذه رأس الفقيه هذا كان
بعده. والقضاء الدعوة وتولَّوا والفقه، بالعلم جميًعا

٣٢٨ه18 سنة رجب يف بالقريوان، النعمان بن عيل الحسني أبو األكرب ابنه ُولِد
اشرتك النعمان مات وملا هللا، لدين املعز صحبة يف األرسة أفراد باقي مع مرص وَقِدم
املعز تويف حتى يقضيان فظالَّ الذهيل، طاهر أبي مع مرص قضاء يف النعمان بن عيل
عيل إىل الُحْكم العزيُز ففوَّض الفالج، مرض القايض طاهر ألبي وعرض العزيز، ووىل
اإلمام عند الحرمة وافر بالقضاء منفرًدا وظل ،٣٦٦ سنة صفر يف وذلك النعمان، بن
إىل ومىض وقته من فقام الناس، بني يقيض بالجامع وهو الحمى أصابته حتى العزيز
٣٧٤ه، سنة رجب من خلون لستٍّ اإلثنني يوم وتويف يوًما، عرش أربعة عليًال وأقام داره
مثل فقيًها عامًلا وكان مرص، يف القضاة بقايض َب لُقِّ َمن أول وهو العزيز، عليه وصىل

قوله: مثل شعره، من شيئًا الثعالبي له أورد شاعًرا وكان أبيه،

ع��دم��ي ع��ل��ى ع��ي��ن��ه وق��ع��ت م��ذ ع��دم م��س��ن��ي م��ا ص��دي��ق ول��ي
ق��دم وال ل��ه ك��ف ت��ق��ب��ي��ل ي��ك��ل��ف��ن��ي ف��م��ا وأق��ن��ى أغ��ن��ى
يَ��نَ��م19 ول��م ح��اج��ت��ي ع��ن ون��م��ت ب��ه ق��ع��دت ل��م��ا ب��أم��ري ق��ام

النعمان:20 بن محمد أخيه شعر من بل وقيل — شعره ومن

ح��س��ن��ات��ي ب��ح��س��ن��ه��ا س��ل��ب��ت��ن��ي ع��رف��ات ف��ي ع��رف��ت خ��ود رب
ال��ل��ح��ظ��ات ب��ذي دم��ي واس��ت��ب��اح��ت ع��ي��ن��ي ن��وم أح��رم��ت ح��ي��ن ح��رم��ت
ال��َع��بَ��رات س��واب��ق ج��ف��ون��ي م��ن ف��ف��اض��ت ال��ح��ج��ي��ج م��ع وأف��اض��ت
وف��ات��ي21 ت��ك��ون أن ب��ال��خ��ي��ف خ��ف��ت ح��ت��ى ال��ن��ف��س م��ن��ى م��ن��ى م��ن أَنَ��ْل ل��م

.٨٥ ورقة اإلرص: رفع 18

ص٣٠٥. ج١، للثعالبي: الدهر يتيمة 19

ص٣٠٦. ج١، للثعالبي: الدهر يتيمة 20
ص٨٨. للباخززي: القرص دمية 21
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أيًضا: شعره ومن

ن��س��ب م��ث��ل��ه ص��داق��ة أدب ل��ه ل��ي ص��دي��ق
ي��ج��ب م��ا ف��وق وأوج��ب ي��رع��ى م��ا ف��وق ل��ي رع��ى
ال��ذه��ب22 ع��ن��ده��ا ل��ب��ه��رج خ��الئ��ق��ه ن��ق��دت ف��ل��و

عذب الشعر، رقيق شاعًرا، كان أنه ندرك أن نستطيع القليلة األبيات هذه فمن
نستطيع حتى كامًال إلينا يصل لم شعره أن الحظ سوء ومن باللفظ، متالعبًا الديباجة،

شاعريته. يف دقيًقا رأيًا َن نكوِّ أن
النعمان بن عيل الحسن أبا أن فيظي آصف األستاذ استقى أين من أيًضا أدري وال
ذكره الذي بل ذلك، يؤيِّد ما النصوص من لديَّ فليس الدعاة، داعي مرتبة يف كان
عيل بن الحسني ولده هو الفاطميني قضاة من الدعوة إليه أضيفت َمن أول أن املؤرخون

بعُد. سنذكره ما نحو عىل النعمان بن
النعمان بن محمد هللا عبد أبي إىل باهلل العزيز اإلمام أرسل النعمان بن عيل تويف وملا
مرتبة ويل وهكذا البيت.23 هذا عن نخرجه وال أخيك، بعد من لك القضاء إن يقول:
ساَفَر ملَّا فإنه القضاء، يف عنه ينوب أخيه حياة يف وكان أخيه، بعد القضاة قايض
محمًدا أخاه استخلف صحبته يف عيلٌّ وسار ،٣٦٨ سنة القرامطة حرب إىل باهلل العزيز
وما األرسة، أفراد مع القاهرة وقدم ٣٤٥ه،24 سنة باملغرب محمد ُولِد القضاء. يف
حسن كثرية، علوم يف متفنِّنًا باألحكام، املعرفة جيد وكان القضاء، ويل حتى بها زال
الحسن بن هللا عبد الشاعر مدحه وقد الناس.25 وأيام والشعر باألخبار والدراية األدب

بقوله: السمرقندي الجعفري

ع��دي��ُل ف��ال اإلل��ه ع��ب��ِد أب��و ��ا أمَّ ع��ل��يَّ ال��ق��ض��اة ت��ع��ادَل��ِت

ص١٦٧. ج٢، خلكان: وابن ص٣٠٥. الدهر: يتيمة 22
ص١٦٧. ج٢، خلكان: ابن 23

ص١٢٩. اإلرص: رفع 24

ص١٦٨. ج٢، خلكان: ابن 25
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ج��ل��ي��ُل م��ف��اخ��ره ف��ي خ��ط��ي��ٌر غ��ري��ٌب ف��ض��ائ��ل��ه ف��ي وح��ي��ٌد
ال��ص��ق��ي��ُل ال��س��ي��ف ي��ت��ألَّ��َق ك��م��ا اع��ت��زاًم��ا وم��ض��ى ب��ه��ج��ة ت��ألَّ��َق
زم��ي��ُل ل��ه وال��غ��م��ام وي��ع��ط��ي ح��ل��ي��ٌف ل��ه وال��س��داد وي��ق��ض��ي
ج��ب��رئ��ي��ُل ع��ل��ي��ه��ا ي��ؤيِّ��ده ل��ق��ال��وا ق��ض��اي��اه اخ��تُ��ِب��رت ل��و
ف��ال��خ��ل��ي��ُل ال��م��ش��اه��َد ح��َض��َر وإْن ق��سٌّ ف��ه��و ال��م��ن��اب��ر رق��ي إذا

الشاعر: إىل كتب القصيدة هذه النعمان بن محمد قرأ فلما

رق��ي��ُق َط��بْ��ٌع ح��اَك��َه��ا ب��دائ��ع ي��روُق م��ا ق��ري��ِض��َك م��ن ق��َرأْنَ��ا
ف��ت��ي��ُق م��س��ٌك ب��ي��ن��ه��ا َع ت��ض��وَّ أن��ي��ُق روٌض س��ط��وَره��ا ك��أنَّ
ال��ط��ري��ُق ح��ت��ى ب��ه��ا م��ن��ازل��ه��ا وط��ابَ��ْت أرج��ت أُن��ِش��دت م��ا إذا
ت��ت��وُق زي��ارتِ��نَ��ا إل��ى وأن��َت ف��اع��َل��ْم إل��ي��َك ت��ائ��ق��ون وإنَّ��ا
ح��ق��ي��ُق26 م��ك��رم��ة ب��ك��ل ف��أن��َت ي��وم ك��ل ف��ي ب��ه��ا ف��واص��ل��ن��ا

قوله: أيًضا له يُرَوى ومما

واث��ن��ت��ي��ِن م��ض��ت وخ��م��س ل��س��ب��ع ال��س��م��اءِ ب��در ال��ب��دِر م��ش��ب��َه أَيَ��ا
ع��ي��ن��ي وأس��ه��ْرَت ف��ؤادي ش��غ��ْل��َت ن��ع��ِت��ِه ف��ي ال��ُح��ْس��ن ك��ام��َل َويَ��ا
ُح��ن��ي��ِن ��ْي ب��خ��فَّ ان��ص��رْف��ُت وإالَّ أَْرتَ��ِج��ي��ِه م��ط��م��ٍع م��ن ل��ي ف��َه��ْل
ال��ي��دي��ِن ص��ف��ر ظ��ل��ت ل��ي وي��ف��ص��ُح ه��واَك ف��ي ش��اِم��ٌت ب��ي وي��ش��م��ُت
ال��ح��ال��ت��ي��ِن27 ع��ل��ى ال��ق��دي��ُر ف��أن��َت ق��ت��ل��َت ��ا وإمَّ م��ن��ن��َت ��ا ف��إمَّ

جوهر القائد ابنة عىل النعمان بن محمد بن العزيز عبد البنه عقد ٣٧٥ سنة ويف
ومرص. بالقاهرة األحكام يف عنه نيابته يف هذا ابنه قرَّر ثم العزيز، مجلس يف الصقيل

ص١٦٨. ج٢، خلكان: ابن 26
نفسه. املصدر 27
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معه يصعد كان إنه حتى باهلل، العزيز اإلمام عند النعمان بن محمد منزلة وعلت
ويروي بسيدنا.29 إال يخاطبه يكن لم أحًدا إن حتى محرتًما، مهيبًا وكان املنرب،28 عىل
من القضاة من لقاٍض بمرص نشاهد «ولم املرصي: املؤرخ زوالق ابن عن خلكان ابن
ذلك وواَفَق بالعراق، قاٍض عن ذلك بلغنا وال النعمان، بن ملحمد شاهدناه ما الرياسة
هذه فكانت والهيبة.30 الحق وإقامة ظ والتحفُّ والصيانة العلم من فيه ملا استحقاًقا
كلس. بن يعقوب الوزير عليه ينقم أن يف سببًا القايض هذا بها حظي التي املكانة
يكرس أن استطاع ما فحاَوَل النعمان، بني نفوذ اتساع يخىش كان الوزير أن إيلَّ ويَُخيَّل
ابن ويروي القايض. أحكام ينقض أن إىل يعمد فكان قدرهم، من وينقص شوكتهم،
النعمان لبني املعارضة كثري كان كلس ابن الوزير أن املسبحي عن العسقالني حجر
ونفوذهم سلطانهم اتساع من الوزيز خوف مدى عىل تدل قصة وروى أحكامهم.»31 يف
هللا، بأمر الحاكم وويل ٣٨٥ سنة باهلل العزيز تويف أن وبعد لهم، يضمره كان وما
رفعًة، عنده منزلته وزادت القضاء، من بيده ما عىل النعمان بن محمد القايض أَقرَّ
عليه وصىلَّ ،٣٩٩ سنة صفر رابع الثالثاء ليلة فتويف العلل، عليه تزاحمت محمًدا ولكن
بعد إال القضاء مرتبَة أحًدا يولِّ فلم لوفاته، الحاكم وحزن دفنه، عىل ووقف الحاكم

النعمان. بن عيل بن الحسني هللا عبد أبا القضاء فقلََّد شهر،
أرسته مع وقدم ٣٥٣ه، سنة باملهدية النعمان بن عيل بن الحسني هللا عبد أبو ُولِد
الفاطمي، املذهب فقهاء أقطاب أحد صار حتى الفقه علوم يف ومهر املعزية، القاهرة إىل
ويف عمه. وفاة بعد وليه حتى القضاء يف النعمان بن محمد عمه عن أحيانًا ينوب وكان
أُِقيمت الفقه، عليه يقرأ بمرص الجامع يف جالًسا القايض كان بينما ٣٩١ سنة صفر
مغربي رجل عليه هجم إذ الركوع يف هو وبينما الفريضة، يؤدي فقام العرص صالة
اندَمَل حتى وظل داره، إىل جريًحا القايض فُحِمل ووجهه، رأسه يف بمنجل ورضبه
وقف صىلَّ إذا وكان بالسالح، رجًال عرشون يحرسه اليوم ذلك من فصار جرحه،
أن نسمع نكاد وال حرسه، يصيل ثم الصالة، من يفرغ حتى بالسيوف الحرس خلفه

ج٢. خلكان: ابن 28
ص٥٩٤. الكندي: 29

ص١٩٨. ج٢، خلكان: ابن 30
ص١٢٩. اإلرص: رفع 31
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غري تحرسه والرشطة يصيل كان كله اإلسالمي التاريخ يف املسلمني قضاة من قاضيًا
أرزاق له يضاف أن أمر حتى إكرامه يف الحاكم وزاد النعمان. بن عيل بن الحسني
الدعوة ه ووالَّ الجامعة، باملساجد واإلمامة الخطابة إليه وفوض وإقطاعاته، وصالته عمه
الدعوة إليه أضيفت قاٍض أول وهو وكتابتها، بالقرص التأويلية الحكمة مجالس وقراءة
هذه أبناء بني الشقاق دبيب دبَّ الوقت ذلك يف أنه ويظهر الفاطميني.32 قضاة من
ودائع ببعض النعمان بن محمد بن العزيز عبد عمه ابن طاَلَب القايض فهذا األرسة،
مطالبة يف القايض َد وتشدَّ القضاء، عىل النعمان بن محمد والية أيام الديوان يف كانت
ولست املطالبة، لهذه ا سدٍّ أبوه خلفه ما كل يبيع أن ألَزَمه حتى الودائع بهذه عمه ابن
وغرية حسد عن أم ودين ورع عن القايض د تشدُّ أكان أقول: أن يل يسمح مركز يف
القضاة رتبة عن القايض هذا ف ُرصِ فقد يشء من يكن ومهما األعمام. بني بني وشقاق
سنة مطلع يف عنقه بت ُرضِ ثم بحبسه، الحاكم وأمر ،٣٩٤ سنة رمضان يف والدعوة

إليه. مقرَّبًا لديه مكرًما كان أن بعد الحاكم، بيد حتفه لقي وهكذا ٣٩٥ه،
أوائل يف املولود النعمان، بن محمد بن العزيز عبد عمه ابن بعده القضاء وويل
علماء من عامًلا وكان القضاء، يف أبيه عن ينوب كان الذي وهو ٣٥٥ه، سنة األول ربيع
وهو الدين، أصول يف األعظم والناموس األكرب البالغ كتاب إليه يُنَسب الفاطمية الدعوة
عمه تصنيف من الكتاب هذا إن وقيل الباقالني،33 بكر أبو القايض عليه ردَّ الذي الكتاب
ويل َمن أول هو محمد بن العزيز عبد فالقايض يشء من يكن ومهما النعمان. بن عيل
النعمان جده كتاب الناس عىل ويقرأ الجامع، يف يجلس وكان العلم،34 دار عىل النظر
فإنه ومسايرته، الحاكم بمجالسة ُخصَّ أنه من الرغم وعىل املذاهب»، أصول «اختالف
السنة يف اعتقله ثم ٣٩٨ه، سنة القضاء عن فعزله وتقلُّباته، الحاكم نزوات من يَنُْج لم
هذا اضطر ٤٠١ سنة ويف عليه، وخلع املظالم يف النظر إليه وأعاد عنه عفا ثم التالية،
فصاَدَر الصقيل، جوهر بن الحسني والقائد هو الحاكم وجه من يهرب أن إىل القايض
عليهما، وخلع باألمان لهما الحاكم كتب ثم فيها، كان ما كلَّ وحمل بيوتهما الحاكم

٤٠١ه. سنة اآلخرة جمادى عرش ثاني يف بقتلهما ذلك بعد أمر ولكنه

بعدها. وما ص٥٩٦ الكندي: 32
ص٦٠٣. الكندي: 33
نفسه. املصدر 34
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تلك لهم تَبَْق ولم حالهم، وساءت النعمان بني أمر ضعف املأساة هذه وبعد
ويل النعمان بن محمد بن العزيز عبد بن القاسم إن حتى النفوذ، ذلك وال السطوة
مرًة وأُِعيد وشهرين، عام سوى املرتبة هذه يف يمكث لم ولكنه ٤١٨ه، سنة القضاء
الدين: يف املؤيد عنه ويقول الدعوة. إليه وأُِضيفت ٤٢٧ه، سنة القضاء إىل أخرى
محمد بن العزيز عبد بن القاسم يومئٍذ وهو والدعوة، بالقضاء املوسوم إىل هُت «وتوجَّ
ُوِسم التي الصناعة يف نسبه بلسان يصول رجًال فرأيته وإيانا، هللا رحمه النعمان بن
من يلوح جنون وفيه السالم، عليه موىس أم فؤاد مثل فارًغا سببه، لسان دون بها
أن املؤيد ثنا ويحدِّ ٤٤١ه، سنة املراتب هذه عن القاسم وُعِزل وسكناته.»35 حركاته
إلعادته، بالسؤال عليها وأَْلَحْفَن املستنرص، أم عند للقاسم عن تشفَّ النعمان بني نساء
لداعي تابًعا يكون أن القاسم فقبل الدعوة، يف له نائبًا ٤٤٢ه اليازوري الوزير فعيَّنه
لليازوري نائبًا العزيز عبد بن القاسم واستمر الخدمة، هذه يف أصًال كان أن بعد الدعاة
بدله، الدعوة يف القاسم بن محمد ابنه فأناب املرض، أقعده حتى الدعوة مرتبة يف
نسمع نَُعْد لم ثم ٤٥٠ه. سنة حتى الدعوة نيابة يف والده عن نائبًا محمد واستمر
باألئمة اتصال ويف عالية، رفيعة مكانة يف قرن زهاء ظلَّْت التي األرسة هذه عن شيئًا
بما الناس نفوس يف الفاطمية العقائد بَْعث يف أَثَرها األرسة لهذه كان كما الفاطميني،
عىل القضايا يف به يحكمون كانوا وبما الدعوة، مجالس من ألقوه وما كتب، من ألَّفوه
األرسة. هذه س مؤسِّ محمد بن النعمان لهم وضعه الذي الفاطمي املذهب فقه حسب

كلس بن يعقوب (2)

بمرص العقلية الحياة يف قوي أَثَر لهم كان الذين الفاطمية الدعوة علماء أشهر ومن
حيث بها ونشأ يهودية، أرسة يف ببغداد ُولِد كلس، بن يوسف بن يعقوب الفرج أبو
جلدته أبناء من غريه شأن له، متكسبًا التجارة واتخذ والحساب، الكتابة من شيئًا درس
الشام إىل أبيه مع رحل ثم والوسائل، الطرق بشتى املال كسب عن يتورَّعون ال الذين
ثم بها، ار للتجَّ وكيًال فصار بها وأقام الرملة مدينة فنزل تجارية، مسائل بعض يف
فهرب.36 أدائه، عن عَجَز ماٌل ِقبَله اجتمع أنه ذلك سبب إن قيل مرص. إىل منها فرَّ

املؤيدية. السرية 35
ص٧. ج٣، املقريزي: 36
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عىل يعقوب وفد فقد يشء من يكن ومهما بها.37 للتجارة مرص إىل أبوه أرسله بل وقيل
وأظهر بكافور، يتصل أن وكياسته بذكائه فاستطاع اإلخشيدي، كافور والية إبَّان مرص
يعقوب صلة اشتدت حتى به ويثق إليه يقرِّبه كافوًرا جعل ما والجد النفس علو من
وذلك اإلسالم، دين ودخل اليهودية يعقوب فرتك اإلسالم، كافور عليه فعرض بكافور،
القرآن، ودراسة التعبُّد ولزم ،٣٥٦ سنة شعبان من َخَلْت ليلة عرشة لثماني اإلثنني يوم
ذلك يف وكأنه اإلسالمي، الدين أصول له يدرِّس العلم أهل من رجًال لنفسه ورتب
يشعر كان الذي النقص إتمام عىل فعمل ذلك، بعد إليه وصل ما إىل يتطلَّع كان الوقت
نفسه، إليه تاقت ما بلغ إذا إسالمه بضعف يُرَمى أالَّ فأراد السابقة، يهوديته وهو به،
الفضل أبي بالوزير وكأني عاليًة، درجًة فيهما بلغ حتى والتحصيل الدرس يف فاجتهد
يعقوب، إليه يرمي كان ما عرف كافور، وزير حنزابة بابن املعروف الفرات بن جعفر
اشتَدَّ كلس بن يعقوب أسَلَم أن بعد فإنه التاجر، اليهودي بهذا كافور صلة من فخيش
٣٥٧ سنة كافور تويف فلما البالد، من إلخراجه الحبائل له فنصب له، حنزابة ابن مقت
فوجده كلس بن يعقوب وطلب الدواوين، وأصحاب الكتَّاب جميع عىل الفرات ابن قبض
إىل معه وصحبه إليه املعز فقرَّبه هللا، لدين باملعز يعقوب واتصل املغرب، إىل هرب قد
أرسار عىل املعز أْطَلَع الذي هو كلس ابن إن وقيل الفاطميون. فتحها أن بعد مرص

قبُل. من الفاطميني جيوش عىل استعصت أن بعد فتحها أمر له َل وسهَّ مرص،
ويل القاهرة، مدينة إىل ملكه عاصمة ونقل للمعز مرص يف األمر استتب أن وبعد
ومن ٣٦٣ه، سنة يف وذلك والحسبة، األموال وجوه وجميع الخراج كلس بن يعقوب
صلته زادت فقد ،٣٦٥ سنة حتى عمله يف فاستمر املال! ألمر يصلح كلس ابن مثل
قليل وبعد قرصه، يف أموره جميع يف النظر املعز ه فوالَّ وثقته، حبه واكتسب باملعز
له، وزيًرا وجعله أموره سائر يف النظر ليعقوب باهلل العزيز ففوَّض هللا لدين املعز تويف
فكان ، األَجلِّ بالوزير بَه ولقَّ عليه، العزيز خلع ٣٦٨ رمضان ويف ،٣٦٧ املحرم يف وذلك

الفاطمية. مرص يف وزير أول كلس بن يعقوب

ص٣٣٣. ج٢، خلكان: ابن 37
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يعقوب الوزير عىل خلع ملا «أنه كلس: ابن ومعارص مرص مؤرخ زوالق ابن ويروي
روى الوزير: أيها فقلت مجلسه، حاًرضا وكنت العزيز من مكينًا وكان كلس، بن
رسول الصادق حدَّثني قال: أنه مسعود بن هللا عبد عن وهب، بن زيد عن األعمش،
علو وهذا أمه.» بطن يف سعد َمن والسعيد أمه، بطن يف شقي َمن الشقي «أن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
ونيتي ونيابتي وكفايتي وتوفرياتي أفعايل وإنما كذلك، األمر ليس الوزير: فقال سماوي.
القول هذا وكان قوم. وبقي كان ن ممَّ قوم مات قد ويعاب، يُهَجى كان الذي وحريص
قال ترشيفه. ذكر يف العزيز من خرج الذي السجل قراءة حرضوا الذين القوم بحرضة
حديثًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن رويت إنما الوزير، هللا َق وفَّ وقلت: فأمسكت، زوالق: ابن
إبراهيم بن الحسني هللا عبد أبو ثني وحدَّ إيلَّ. ينظر وهو وخرجت وقمت صحيًحا.
بجميع صحيًحا حديثًا روى إنما وقلت: به، تكلََّم ما عىل الوزير عاتبت قال: الحسيني
كافور: يف املتنبي قول مثل هذا إنما عنك، خفي الوزير: فقال الخري. إال أراد وما طرقه،

ال��ه��ذي��اِن ِم��َن ض��رٌب ال��ع��دا ك��الُم وإن��م��ا ُع��َالك ف��ي س��رٌّ ول��ل��ِه

وابن سبب، بغري َم تقدَّ أنه أعلمه ألنه كافور؛ يف هجو ذلك أن عىل الناس وأجَمَع
نفيس يف وكان السكوت، أمكنني فما ملسو هيلع هللا ىلص، الرشيعة صاحب لسان عىل هجاني زوالق
تهنئة أن يعتقد أن إىل دفعه يعقوب عند النقص فمركب سببًا.38 كالمه فجعلت يشء
أئمة من إمام إىل مقرَّبًا وزيًرا أصبح وأنه األوىل، بيهوديته وشعوره له، هجاء زوالق ابن
أعالم من َعَلًما أصبح حتى اإلسالمي الدين دراسة يف ق يتعمَّ أن إىل دفعته املسلمني
يف الوزير اعتُِقل أجله من الذي السبب ندري ال فنحن ذلك ومع الفاطمية. الدعوة علماء
العزيز نرى ثم ذلك، عن شيئًا لنا يذكروا لم فاملؤرخون أشهر، عدة ٣٧٣ه سنة القرص
أمور تدبري إىل بَردِّه سجلٌّ وُقِرئ خيول، عدة عىل بحمله ويأمر ٣٧٤ه، سنة يُطِلقه
املغاربة، من غالم وألف الناشئة من غالم خمسمائة العزيز ووَهبَه أخرى، مرة الدولة

الكتب.39 ويف الطرز عىل اسمه كتب حتى مكانته وعظمت دائرته فاتسعت
السلطان وهذا كلس، بن يعقوب الوزير بلغها التي الرفيعة املكانة هذه بجانب
طلب مَلن مشجًعا والعلماء للعلم محبٍّا الوزير هذا كان أحرزه، الذي الواسع القوي

ص٢٢٥. ج٧، لياقوت: األدباء معجم 38

ص٨. ج٣، املقريزي: 39
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يجمع يعقوب «كان خلكان: ابن ويروي والشعراء. للكتَّاب والعطايا املنح يغدق العلم،
الحديث كتب يكتبون وآَخرون الكريم، القرآن يكتبون قوم داره يف وكان العلماء، عنده
كل ينصب وكان وينقطونها، املصاحف ويشكِّلون ويعارضون والطب، واألدب والفقه
جلسائه خاصة من فكان أتباعه،40 وخواص والكتَّاب العلم أهل من لخاصته خوانًا يوم
املقديس والتميمي األسجاع،41 كتاب مصنِّف بالزالزيل املعروف الرحيم عبد بن الحسني
بإصالح البقاء «مادة اه: سمَّ مجلدات عدة يف ضخًما كتابًا للوزير صنَّف الذي الطبيب
شيخه عن العروض علم الوزير وأخذ األوباء.»42 رضر من والتحرز الهواء فساد
درجًة الفاطمي الفقه علم يف نفسه هو وبلغ الشعر،43 قال وهدايته وبفتحه البديهي،
ليلة كل يف مجلًسا لنفسه رتَّب فقد التأويل، مجالس ويعقد الكتب يؤلِّف ألن َلتْه أهَّ
والقرَّاء والفقهاء القضاة املجلس هذا يحرض وكان الناس، عىل مصنفاته فيه يقرأ جمعة
مجلًسا نصب كما الدولة.44 وجوه من وغريهم والعدول، الفضائل أرباب وجميع والنحاة
يديه،45 بني للمناظرة الجدل وأهل واملتكلمون الفقهاءُ ثالثاء يوم كل يف يحرضه داره يف
والتي الناس، عىل قرأها التي الكتب هذه يؤلِّف أن عىل ساعدته والعلماء للعلم فرعايته
وصالحها. األبدان علم يف كتاب (٢) القراءات. يف كتاب (١) ياقوت:46 ذكر كما منها
الفقه. يف وهو األديان يف كتاب (٤) والعزيز. املعز من سمعه مما الفقه يف كتاب (٣)
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول آداب يف كتاب (٦) الوزيرية. بالرسالة املعروف وهو الفقه مخترص (٥)
جميعها، ُفِقدت إنها إيڤانوف: ويقول الوزير، هذا ألَّفها التي الكتب بعض هذه
اإلمام طلب الذي الكتاب وهو الفقه، مخترص يف الوزيرية الرسالة إال منها يَبَْق ولم
ثنا ويحدِّ حفظه.47 مَلن أموال برتتيب ذلك عىل َع وشجَّ يحفظوه، أن الناس إىل الظاهر
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مرص، بجامع الفقهاء فيه ودرس الفقه، يف بكتابه يفتون كانوا الناس أن املقريزي
شهر كل أرزاًقا الوزير مجلس يحرضون كانوا فقهاء لجماعة أجرى باهلل العزيز وأن
جامعة األزهر الجامع من جعل َمن أول هو الوزير هذا أن ذكرنا وقد تكفيهم،48
العلم رعى كلس بن يعقوب الوزير أن كله هذا معنى األرزاق. لعلمائها ورتََّب علمية،
عىل الشعر لقي وكذلك العلم، عىل اإلقبال وازداد الثقافة، بفضله فاتسعت والعلماء،
العلمية مجالسه من ينتهي أن بعد الوزير كان فقد العلم، لقيه الذي التشجيع يديه
ولعل والعطايا، الهبات عليهم يغدق وكان فيه،49 مدائحهم إنشاده يف للشعراء يأذن
بأبي املنبوز األنطاكي محمد بن أحمد حامد أبو الشاعر هو له مدًحا الشعراء أكثر
مرض وقد الجوع، أبي ابن قول فِمن الجوع، أبي بن محمد بن هللا وعبد الرقعمق،

يده:50 أصابت علة من الوزير

األَل��َم��ا ذل��ك ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي رأي��ت أل��َم��ْت ف��إْن ال��دن��ي��ا ه��ي ال��وزي��ِر ي��ُد
وال��ق��َل��َم��ا ال��ق��رط��اَس َواْس��أل أج��ل��ه، م��ن ع��لَّ��ِت��ِه ف��رَط وان��ُظ��ْر ال��م��ل��َك ��ل ت��أمَّ
َدَم��ا م��اروي��ن وك��ث��ي��ًرا ال��ِع��َدا إل��ى ه��ائ��م��ة األغ��م��اِد ف��ي ال��ب��ي��ض وش��اه��د
س��َق��َم��ا أج��ِل��ِه م��ن أش��ع��رت ك��أن��م��ا اتَّ��َص��َل��ْت َق��ِد ب��ال��ش��ك��وى ال��ن��اِس وأن��ف��س
ق��َدَم��ا إن��ه��اِض��ه ف��ي ي��ق��دم س��اق ي��ؤيِّ��ده أن إالَّ ال��م��ج��ُد ي��ن��ه��ُض ه��ل
األَم��َم��ا ت��ش��ع��ب خ��ط��وب ت��ح��ي��ف��ت��ن��ا م��ًع��ا ال��وزي��ِر وآراءُ ال��ع��زي��ُز ل��وال
ان��ه��َدَم��ا وال رك��نَ��يْ��ه ال��ل��ُه أوَه��َن ال ش��َرٌف أن��ت��م��ا وه��ذا ل��ه��ذا ف��ُق��ْل
وَف��َم��ا ن��اط��ًق��ا ولِ��َس��انً��ا م��ب��س��وط��ًة ي��ًدا ال��ص��ال��ح��اِت ف��ي يَ��َزْل ل��م ِك��الُك��َم��ا
ع��ل��َم��ا ِع��ْش��تُ��َم��ا م��ا ل��ك��م��ا ط��وى وال َدْه��ِرك��م��ا أح��داث أص��اب��ك��م��ا وال
ال��ع��َدَم��ا أول��ي��تَ��ِن��ي ب��م��ا م��ح��وَت ف��ق��د ع��اف��ي��ة م��والي ي��ا ع��ن��َك انْ��َم��َح��ْت وَال

ص٩. ج٣، املقريزي: خطط 48

السابق. املصدر 49

السابق. املصدر 50

83



الفاطمية مرص أدب يف

الرقعمق: أبي قول ومن

ال��ض��ع��ي��َف��ا وأغ��ن��ى ال��نَّ��َدى وأع��اَد وأق��ن��ى أف��اد ق��د ي��ع��ق��وَب إنَّ
ال��س��ي��وَف��ا ي��س��لَّ أن ف��أغ��نَ��اُه ِي وال��رأ ال��ب��ص��ي��رة م��ن س��ي��ًف��ا س��لَّ
ح��ِص��ي��َف��ا ورأيً��ا ح��رًَّة م��ه��ج��ًة ح��م��اُه دوَن ل��ل��ع��زي��ِز ب��اذًال
ش��ري��َف��ا وف��ع��ًال ط��اه��ًرا خ��ل��ًق��ا َرأْي��ن��ا إالَّ ق��طُّ َرأْي��ن��اه م��ا
رءوَف��ا51 رح��ي��ًم��ا م��ف��ض��ًال م��ن��ع��ًم��ا ه��م��اًم��ا ك��ب��ي��ًرا ق��رًم��ا ورأي��ن��ا

ثنا ويحدِّ كلس، ابن الوزير يهجو كان َمن الوقت ذلك يف مرص شعراء بني وُوِجد
كاتب وهجا كلس، بن يعقوب َهَجا الدمشقي برش بن الحسن الشاعر أن األثري ابن

بقوله: القريواني الحسني هللا عبد نرص أبا اإلنشاء

األم��ِر ذَا ل��ن��ق��ض وال��م��ت��أت��ى ال��ق��ص��ِر ص��اح��ب ن��ص��ٍر ألب��ي ُق��ْل
وال��ذك��ِر ال��ث��ن��اءِ ب��ُح��ْس��ن م��ن��ه تَ��ُف��ْز ل��ل��وزي��ِر ال��م��ل��ك ُع��َرى ان��ق��ض
ال��ق��ص��ِر ف��ي ل��ي��س ال��ق��ص��ِر ف��ص��اح��ُب أح��ًدا ت��خ��ف وال ام��ن��ع أو واع��ط
ي��دري ف��م��ا َدَرى م��ا إذا وه��و ب��ه ي��راد م��اذا ي��دِري ول��ي��َس

فيه اشرتكنا يشء هذا له: فقال الشعر، وأنشده العزيز، اإلمام إىل كلس ابن فشكاه
القائد: بالفضل وعرض أيًضا، الشاعر هذا قال ثم عنه. العفو يف فشاركني الهجاء، يف

ي��دل ه��ذا زم��ان��ن��ا ع��ل��ي��ه ح��ق دي��ن ف��ال��ت��ن��ص��ر ت��ن��ص��ر
ع��ط��ل ف��ه��و س��واه��م م��ا وع��ط��ل وج��ل��وا ع��زوا ب��ث��الث��ة وق��ل
ف��ض��ل ال��ق��دس وروح اب��ن ـ��ع��زي��ز ال��ـ وه��ذا أب ال��وزي��ر ف��ي��ع��ق��وب

ص٢٣٩. ج١، الدهر: يتيمة 51
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دخل ثم عنه، فعفا عنه. اعف قال: أنه إال منه، فامتعض العزيز إىل يعقوب فشكاه
السياسة، من غض وفيه معنى، هذا عن للعفو يَبَْق لم له: فقال العزيز عىل الوزير

بقوله: وَسبََّك نديمك، زبارج ابن وذكر وذكرني ذكرك قد فإنه امللك، لهيبة ونقض

وزي��ر وك��ل��س ن��دي��م زب��ارج��ي
ال��س��اج��ور ي��ص��ل��ح ـ��ب ال��ك��ل��ـ ق��در ع��ل��ى ن��ع��م

فأرسل إطالقه للعزيز بدا ثم عليه، بالقبض وأمر الشاعر، هذا عىل العزيز فغضب
فُقِتل.52 الشاعر، بقتل فأمر بذلك، فأخربه القرص يف عني للوزير وكان يستدعيه،

حني الناس حزن وقد ومحبون، أنصار له كان كما أعداء الوزير لهذا كان وهكذا
يعوده، باهلل العزيز إليه ونزل ٣٨٠ه، سنة شوال من والعرشين الحادي يف علته ابتدأت
يعقوب وتويف بولدي.»53 فأفديك تُفدى أو بمايل، فأبتاعك تُباع أنك «وددت وقال:
بني فيما الناس واجتمع ٣٨٠ه، سنة الحجة ذي من َخَلْوَن لخمس األحد ليلة كلس بن
والناس بغلة، عىل القرص من العزيز وخرج األخري، مقره إىل لتشييعه وداره القرص
مائدته عىل يأكل ال ثالثًا وأقام عليه، ظاهر والحزن مظلة، بغري وخلفه يديه بني يمشون
إىل الشعراء وغدا شهًرا، الوزير قرب عند الناس وأقام الحضور، عادته َمن يحرضها وال
نفس يف مكانة للوزير كان أنه عىل يدل كله فهذا كلهم. أجيزوا شاعر مائة فرثاه قربه
وما وعلمه، وكرمه إنصافه من عنه ُعِرف ملا وذلك جميًعا، معارصيه نفوس ويف إمامه

القوم. مذهب عىل اإلسالمي الدين بأهداب كه تمسُّ شدة من أظهره

الدعاة54 داعي الدين يف املؤيد (3)

العالم هذا عن نتحدث أن دون الفاطمية الدعوة علماء عن نتحدث أن نستطيع وهل
الذي الدعاة داعي الدين يف املؤيد هو ذلك يديه، عىل الذروة الدعوة علوم بلغت الذي
اللحم، أكل تحريم يف املعري العالء أبي مع بمناظرته العربي األدب تاريخ يف ُعِرف

ص٤٨. ج٩، األثري: ابن 52
ص٩. ج٣، املقريزي: 53
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فخانه حياته عن شيئًا يعرف أن اإلنجليزي املسترشق مرجوليوث األستاذ أراد والذي
مرصي يكن لم املؤيد أن من الرغم فعىل حياته، دون اسمه بذكر واكتفى التوفيق،
من جمهرة له واستمع عاًما، ثالثني زهاء بها وأقام مرص، عىل وفد فقد والنشأة املولد
كان التي بمبادئه املرصية العقلية الحياة يف فأثَّر الدعوة علوم عنه أخذوا املرصيني،
مرص عن فنُِقلت باليمن، الصليحيني قايض مالك بن ملك عنه أخذ مرص ويف بها. ينادي
ويف الدعوة، علوم يف باألستاذية للمؤيد يدينون اليمنيون وأصبح اليمن، إىل الدعوة علوم
فال مجلس، الثمانمائة بلغت التي مجالسه وألقى ديوانه، قصائد أكثر املؤيد أنشد مرص

بمرص. خاص كتاب وهو هذا، كتابنا يف عنه نتحدث أن غرابة
األخري الُعْرش يف بشرياز ُولِد الشريازي، داود بن موىس عمران أبي بن هللا هبة اسمه
أبوه وكان لها، مذهبًا الفاطمية العقيدة اتخذت أرسة يف الهجرة، من الرابع القرن من
يف الدعوة يف مكانته ليأخذ هللا هبة ابنه فنشأ الفاطمي، الحاكم أيام فارس جزيرة حجة
الحاكم وكاتََب وأرسارها، الدعوة يخص يشء بكل باإلملام نشأته منذ وأخذه اإلقليم، هذا
حجة هللا هبة أصبح وبالفعل بعده، من فارس أمر هللا هبة ابنه يويلِّ بأن هللا بأمر
فكانوا كله، االنقياد له فانقادوا أتباعه نفوس يملك أصبح أن لبث وما أبيه، بعد فارس
بأرواحهم، سبيله يف ويضحون بيتهم، أهل مع حتى الخاصة أرسارهم إليه يفشون
ينفيه أن وَهمَّ ونفوذه، سطوته البويهي كاليجار أبو السلطان خيش حتى أتباعه وكثر
أبي السلطان كراهية وبلغت املؤيد، أتباع ثورة يخاف كان ولكنه شرياز، من مراًرا
حتى احتال الدين يف املؤيد ولكن مجالسه، يف اسمه سماع يكره كان أنه للمؤيد كاليجار
مجالس يعقد وأن إليه، يستمع السلطان يجعل وأن كاليجار، بأبي يتصل أن استطاع
خصومه عىل يربز املؤيد فكان السنة؛ وأهل والشيعة املعتزلة وعلماء املؤيد بني املناظرة
بل للمؤيد، يخضع أن إىل حجته ودامغ بيانه قوة أمام السلطان فاضطر ومناظريه،
من شيئًا السلطان عىل املؤيد فيه يلقي ا خاصٍّ مجلًسا يعقد وأن دعوته، يف يدخل ألن

النعمان. للقايض اإلسالم دعائم كتاب من الفاطمي والفقه البيت أهل علوم
القضاة سيما وال فارس، يف السنة أهل جمهور غضب يف سببًا كله ذلك كان
وانتهزوا املؤيد، عىل وندمائه كاليجار أبي من املقربني صدور يوغرون فأخذوا والعلماء،
مسجًدا فوجد األهواز، مدينة يف أتباعه زار املؤيد أن ذلك به؛ لإليقاع واتتهم فرصًة
األئمة أسماء بالذهب محرابه عىل ونقش بتجديده شيعته فأمر جدرانه َمْت تهدَّ قديًما
وخطب الشيعة، أذان العمل» خري عىل «بحي فيه األذان نقبائه من وطلب الفاطميني،
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وأعلن خشية، دون الفاطمية بالدعوة فجهر الفاطمي، املستنرص باسم الجمعة يوم
العبايس الخليفة إىل يرسل األهواز قايض جعل مما للعباسيني، يدين بلد يف عصيانه
أهل ثار كما الدين، يف املؤيد يد عىل خالفتها وضياع العباسية الدولة ينعي ببغداد
العباسيني ِقبَل من موفًدا املسلمة ابن العبايس الوزير وجاء كاليجار، أبي عىل السنة
عاملني: بني فكان بغداد، ملك إىل يرنو ذاك إذ كاليجار أبو وكان املؤيد، عىل للقبض
يف باملؤيد يضحي أن وإما املؤيد، ذمة رعاية سبيل يف يده من الفرصة هذه ضياع إما

أطماعه. سبيل
السلطان قطع أن بعد سيما وال األمر، هذا يف كاليجار أبي د تردُّ املؤيد وأدرك
وطنه، عن النزوح من ا بدٍّ املؤيد يجد فلم لقائه، عن ورغبته املؤيد، مع الليلية مجالسه
سنة مرص إىل وصل حتى والقفار الرباري سالًكا العامة، الطرق متجنِّبًا مختفيًا فسار
ألنه وتوقرٍي؛ وسلطاٍن جاٍه من شأنه عليه سيكون فيما األمل يحدوه مرص جاء ٤٣٧ه.
من ولكنه قيام، حق بأمرها وقام قبله، الدعاة من أحد به يخدمها لم بما دعوته خدم
السلطة كانت بل املستنرص، إمامه بيِد ليس مرص يف األمر أن يعلم كان أخرى جهة
بذلك املؤيد يرصح وغريهما، واليازوري التسرتي أمثال ووكالئها، املستنرص أم بيد كلها
ومتعقبًا ويأس، أمل بني مرتجًحا الطاهر، الباب النفس بشق «بلغت بقوله: سريته يف
مثَلها خَدَم ما خدمة جهة فمن األمل فأما وإيناس؛ إيحاش طريف من يلقاني ما مللتقى
علمت حيث فمن اليأس وأما مناديها. واملرحب باألهل وناداني حاديها، حداني غريي،
لعلها املسافة وأن بالسحاب، تربقع نهار ووجه بالحجاب، توارت شمس املقصود أن
باب من أدخلوني … غرم إىل غنًما أرادت حيث من وتئويني يمٍّ، يف اإلضاعة من تقذفني
يف العادة جاري عىل فاستلمت — تعاىل هللا رها عمَّ — الخالفة قرص إىل املعزية القاهرة
هنيهة وأجلسوني الرتاب، ذاك ترشفت إذ قدمي تحت ترابًا الثريا وملحت األبواب، مثله
قلبي املقام ذلك بمشاهدة املرسة غشيت ملا جوانحي، مألت التي الهيبة غشية من ألفيق
شيًخا فرأيت — هللا رحمه — بالفالحي املعروف الوزير إىل أدخلوني ثم وجوارحي،
وخرجت َب، ورحَّ وأكَرَم وقرََّب، فأدنى سمة، اإلنسانية ومن مسحة، الوقار من عليه
ال الحال، من الوسطى الدرجة يف الكرامة من هي يل، ُفِرشت كانت دويرة إىل فأخذوني

55«… باإلقالل وال باإلكثار
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ولكن فيها، الدعوة مجالس وحرض برجالها، واتصل بمرص، استقر وهكذا
حينًا الوزراء يقرِّبه فكان حوله، حبالها تحاك والدسائس عنه، تنقطع لم الوشايات
الرحيل يف فكََّر ما وكثريًا والغضب، الرضا بني مرص يف فعاش آَخر، حينًا ويُبِعدونه
الدعاة، داعي مرتبة يوىل أن يأمل وكان بالرحيل، له يسمحوا لم القوم ولكن مرص، عن
رئيًسا اليازوري الوزير عيَّنَه وأخريًا بها، اإلمساك حاَوَل كلما منه تفرُّ كانت ولكنها
بقيام علم أن إىل العمل هذا يف فظل حاله، نت فتحسَّ معاشه، يف وزاد اإلنشاء، لديوان
أدرك إذ ذكائه؛ د وتوقُّ املؤيد موهبة لنا تظهر وهنا بغداد، المتالك الرتكماني طغرلبك
ينثني ال فإنه لطغرلبك بغداد أمر تمَّ إذا وأنه الفاطمية، الدولة عىل خطر الرتكمانية أن
هذا درء يف املؤيد فأرسع الجزيرة، وأعايل الشام بالد يف الفاطميني أمالك محاربة عن
كما الفاطمية، الدعوة إىل يستميلهم طغرلبك رجال فكاتََب إمامه، أمالك عن الخطر
ويخشون الرتكمانية، عىل يحقدون الذين العباسيني رجال من وغريه البساسريي راَسَل

طغرلبك. قاَوموا إن الفاطميني بإمدادات هؤالء ووعد للبالد، تملُّكهم
يستجب لم حني عىل الفاطميني، باسم بالعمل بوا فرحَّ ورجاله البساسريي أما
فنشط والرتكمانية، الفاطميني بني ناشبة شك ال الحرب أن املؤيد فأيقن طغرلبك. رجال
وأَعدَّْت منهم، قبوًال دعوته ووجدت طغرلبك، لحرب مرص ورجال الوزراء بني للدعوة
ذكرها أمواًال الحملة هذه عىل الدولة وأنفقت واألموال، والعتاد والسالح الخلع مرص
ما إىل وجرَّتْها اقتصاديٍّا، مرص ضعف إىل أدت التي األموال وهي كتبهم، يف املؤرخون
هذه لتسليم القافلة هذه رأس عىل يكون أن املؤيد من وُطِلب العظمى، بالشدة ُعِرف
يكون بأن أمره أصدر الفاطمي املستنرص ولكن املؤيد، فاعتذر البساسريي، إىل الذخائر
يلبس ألن املؤيد وُطِلب إمامه، ألمر الخضوع إال املؤيد يسع فلم الركب، رأس عىل املؤيد

اإلباء. يف وأمعن فأبى الوزارة خلع
الداهية، السيايس وحياة العسكري الرجل حياة جديدة، حياة املؤيد بدأ وهكذا
وعتاد وأموال ذخائر معه كانت وإنما واحد، جندي معه وليس مرص من خرج فقد
يشاء، َمن واألكراد العرب ومن البادية وأمراء األعراب من يصطنع أن له ورسم حربي،
ألحد تعرتف إنجلرتا كانت فإذا الفاطميني، ِقبَل من واأللقاب باألموال جميًعا ويغريهم
األوىل، العاملية الحرب يف العثمانيني عىل العرب تأليب يف بخدماته «لورنس» وهو أبنائها
بما وقيامه الدين يف املؤيد املرصيون ينىس فكيف بطولته، د وتمجِّ أعماله بذكر وتشيد
لم بالد يف الفاطمية الدعوة نرش من اه أدَّ ما بل الفاطميني، ممتلكات حفظ من إليه عهد
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وسلطانها. الدعوة عن خرجت كانت أخرى بالد إعادة ويف قبُل، من فيها الدعوة تُذَكر
استمالهم وكيف العرب، أمراء مع ومكاتباته حركاته سريته يف املؤيد لنا وصف لقد
تكاثََر حتى العراق، من طردهم يف ومساعدته الرتكمانية حرب يف معه للنهوض جميًعا
املستنرص، اإلمام باسم الدعوة إىل وحلب وواسط الكوفة أمراء وسارع حوله، األنصار
ذكرها التي سنجار موقعة يف طغرلبك عىل ينترص أن حوله ع تجمَّ بما املؤيد فاستطاع

منها: قصيدة يف حيوس ابن الشاعر

ال��رك��ود ب��ب��غ��داد وغ��اي��ت��ه م��ل��ًك��ا اآلف��اق ل��م��دع��ي ع��ج��ب��ت

ولكن بكر، وديار والجزيرة املوصل له دانت املؤيد أحرزه الذي النرص وبهذا
وحلَّ النفور، بينها َدبَّ ما فرسعان متشاحنة، متباغضة نفوًسا تضم كانت جموعه
املؤيد ووصف إليه، املؤيد قرَّبهم مَلن منهم حسًدا األمراء أكثر عنه وتفرََّق الشقاق،
ما وإصالح تهدئتهم يحاول وكان تتهارش. وكالب تتخادش ذئاب بني كان بأنه حالهم
يف ذاك إذ املؤيد وكان وهزمهم، إليهم فأرسع بحالهم طغرلبك وعلم ق، يُوفَّ فلم بينهم
ويعدهم إليه الرجوع إىل عنه تفرَّقوا َمن يحث وأخذ والثبات الصرب فاصطنع الرحبة،
أن فآثََر حي، وهو العدو يدركه أن وخيش واٍد، يف صيحة كانت ولكنها ويمنيهم،
قطعوا الذين املرداسيني يد يف حلب وكانت لقيادته، مقرٍّا واتخذها حلب إىل ينسحب
املستنرص أرسله الذي الوايل إىل بلدهم سلموا حتى بهم املؤيد زال فما الفاطميني، خطبة

الفاطمي.
طغرلبك، يخالف أن وأغراه ينال، بن بإبراهيم يتصل أن املؤيد استطاع حلب ويف
ينال بن إبراهيم انفصل إذ ناجحة؛ مؤامرة فكانت الفاطمية، والخلع بالتلقيب ووعده
البساسريي وأمر الفرصة، هذه املؤيد فانتهز ملحاربته، هذا وخرج طغرلبك جيوش عن
الفاطمي املستنرص باسم منابرها عىل ودعا ٤٥٠ه، سنة ذلك له فتَمَّ بغداد، إىل باملسري
اإلسالمي، التاريخ وجه َ لتغريَّ املؤيد لنصائح استمعوا مرص وزراء كان ولو عام، ملدة
البساسريي جيوش دخلت منذ العباسية الخالفة محو يف سببًا الحركة هذه ولكانت
مرص تحتفل ولم أحد، به يحفل أن دون مرص إىل عاد املؤيد ولكن ٤٥٠ه، سنة بغداد
ذلك يف غرابة وال واحد، طبل فيها يُقرع ولم واحد، بوق فيها يُنَفخ فلم بغداد بامتالك
الفاطميون فعله ما يَنَْس لم الذي املغربي الوزير هو ذاك إذ مرص يف الوزير كان فقد
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املؤيد لهم هيَّأها التي الذهبية الفرصة تلك مرص وزراء أضاع وهكذا وآبائه، بأجداده
وسياسته. بدهائه

شقي التي املرتبة يف أصبح وبذلك الدعاة، داعي مرتبة فويل مرص إىل املؤيد عاد
خىش إذ طويًال؛ املرتبة تلك يف يمكث لم ولكنه الزمان، من طويًال ردًحا إليها بالتطلُّع
الدعوة، مرتبة وويل إليها أُِعيد ثم مرص، من مرة فنُِفي وسلطانه ونفوذه مكانته الوزراء
٤٧٠ه سنة تويف حتى عاش وهكذا ثانية، مرة اإلنشاء ديوان وويل عنها ُعِزل ثم

نفسه. املستنرص اإلمام عليه وصىل القرص، بجوار العلم دار يف وُدِفن بالقاهرة،
أنه عىل إلينا وصلت التي كتبه وتدلنا عرصه، علماء أكرب من الدين يف املؤيد كان
إذ اإلسالمي العالم يف ُعِرفت التي العلوم بجميع ا تامٍّ إملاًما ا ملمٍّ الثقافة واسع كان
حني املعري العالء أبو صدق وقد مخالفيه، مع وجداله مناظراته يف الحجة قوي ذاك،
ودولته باهرة حجته زاَلْت ما الدين، يف املؤيد األَجلُّ الرئيس «وسيدنا بقوله: وصفه
خلفه.»56 حججه لنبذ أفالطون أو يفحمه، أن لجاز أرسطاليس ناَظَر ولو … عالية
يتهرَّب املعرة شيخ كان كيف لندرك املعري مع املؤيد مناظرات إىل ننظر أن ويكفي
فاعرتف بيانه، فصاحة مع وحجته املؤيد منطق قوة يخىش كان وأنه املناظرة، هذه من

األولني. علم ورث وأنه الجدل، يف بالتفوق له
أهمها: كتب عدة الدين يف املؤيد وضع

هذا يضم إذ الفاطمية؛ الدعوة يف إلينا وصل كتاب أكرب وهو املؤيدية: املجالس (١)
هذا من ويثبت املؤيد، يلقيها كان التي الدعوة مجالس من مجلس ثمانمائة الكتاب
أقوى من الكتاب هذا ويَُعدُّ املؤيد، يد عىل ذروتها بلغت وعلومها الدعوة أن الكتاب
وقد دعوتهم. مراتب من خاصًة مرتبًة بلغ َمن إال يقربه وال البهرة، طائفة عند الكتب
حسب أبواب إىل َمه وقسَّ الكتاب، هذا اليمني الداعي الحامدي إبراهيم بن حاتم رتب
اليمن، لدعاة الدعوة كتب يف نظرنا وإذا الحقائق»، «جامع الكتاب ى وسمَّ موضوعاته،
ونرجو بها. ويستشهدون املؤيدية املجالس من يقتطفون كانوا الدعاة جميع أن نرى
هذه ويف الفاطمية، الدعوة علوم يف موسوعة فهو القيِّم، الكتاب هذا نرش إىل ق نُوفَّ أن

املخالفني. عىل وردَّه املؤيد مناظرات نرى املجالس

األدباء معجم يف املعري، العالء وأبي الدين يف املؤيد بني دارت التي الرسائل من الثانية الرسالة انظر 56
املأمون. دار طبعة ص٢٠٢، ج٣

90



الفاطمية الدعوة علماء أشهر

إلينا وصل وقد وعامًلا، أديبًا كان كما شاعًرا املؤيد كان الدين: يف املؤيد ديوان (٢)
الديوان هذا ويف األئمة، مدح يف أنشدها التي قصائده من مجموعة به فإذا ديوانه،
قصائده مأل كما جهوده، إىل وإشارات أحواله، ووصف املؤيد، حياة ر تطوُّ نرى
سلسلة يف املرصي الكاتب برشكة الديوان هذا وُطِبع ومصطلحاتها. الفاطمية بالعقائد

الفاطميني. مخطوطات
الحياة لنا ل يفصِّ تاريخي كتاب أقوم الكتاب هذا ولعل املؤيدية: السرية (٣)
سنة حتى ٤٢٩ سنة من املدة يف ومرص، والعراق فارس يف واالجتماعية السياسية
الوزراء وبني وبينه العرب، وأمراء املؤيد بني تبودلت التي للوثائق سجالٍّ يَُعدُّ كما ،٤٥٠
أجد لم وكذلك البساسريي، ثورة باسم التاريخ يف ُعِرفت التي الثورة إبَّان املرصيني
ذلك؛ يف غرو وال املؤيد، عنها تحدََّث كما الثورة هذه عن تحدََّث التاريخ كتب من كتابًا
برشكة الكتاب هذا ُطِبع وقد عليها. واملرشف ومدبِّرها الثورة هذه سبب املؤيد كان إذ

الفاطميني. مخطوطات سلسلة يف املرصي الكاتب

فضل يف والتبصري اإليضاح وكتاب املعاد، رشح كتاب الكتب هذه غري وللمؤيد
وكتاب العبادة، نهج وكتاب األرواح، تأويل وكتاب واالنتهاء، االبتداء وكتاب الغدير، يوم
وهو النعمان، للقايض التأويل أساس كتاب الفارسية اللغة إىل وترَجَم والجواب، املسألة

األنبياء. قصص تأويل يف
علوم مالك بن ملك القايض أخذ فعنه والهند، اليمن يف الدعوة أستاذ املؤيد ويُعتَرب
نارص أستاذ يَُعدُّ كما املؤيد. عن اه تلقَّ ما املستجيبني عىل يلقي اليمن إىل وعاد الدعوة،
وهكذا مجالسه، ووصف أشعاره، يف نارص ذكره فقد املعروف، الفاريس الشاعر خرسو

واألدبية. والعقلية السياسية الحياة يف أثر للمؤيد كان
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الثاني الباب

العلمية احلياة يف

بلغت فقد العلمية، الناحية من اإلسالمية مرص عصور أزهى من الفاطميني عرص يَُعدُّ
الذين العلماء لكثرة واالزدهار؛ النمو من كبريًة درجًة الفاطمية مرص يف العلمية الحياة

العلم. فنون من فنٍّ كل يف املؤلفات وكثرة عليها، وفدوا أو مرص يف كانوا
الطالب، عون ويشجِّ العلماء، يقرِّبون كانوا الفاطمية الدعوة أئمة أن ذكرنا وقد
له، أنفسهم لُوا أهَّ ملا غ التفرُّ لهم يتهيَّأ حتى بالعلم للمشتغلني ثابتة أرزاًقا أوقفوا وأنهم
من كثري عليه مما أسبق العلماء بشئون االهتمام من النحو هذا عىل الفاطميون فكان
أرزاقهم بأمر العلماء فشغل حقهم، هم توفِّ ولم َقْدرهم، للعلماء تعرف لم التي الدول
بإنشاء الفاطميون اهتم كيف رأينا وقد الدول. هذه عند العلمية الحركة فركدت أوًال،
مما ويستفيدوا يطَِّلعوا أن للعلماء يتسنَّى حتى العلم دار ويف القرص يف الكتب خزائن
سمع النعمان القايض أن العلم ب لطالَّ الفاطميني تشجيع من وبلغ السابقون، تركه
يف ويرغب والحكمة العلم يطلب أوليائنا من نراه بَمن َلنَُرسُّ «إنَّا يقول: املعز إمامه
اإلمام ذكره ما ضوء وعىل األئمة، هؤالء ظل ففي الولد.»57 يف بذلك نَُرسُّ كما الخري،

٤٦أ). (ورقة واملسايرات املجالس 57
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عهم يشجِّ ما وجدوا بل الفاقة، من ويحميهم العوز، من يئويهم مالذًا العلماء وجد املعز،
والتأليف. والدرس البحث مواصلة عىل

من ووجدوا الفاطمية، مرص عىل وفدوا الذين العلماء من عدًدا املؤرخون ويذكر
ملَّا أنه أصيبعة أبي ابن ثنا فيحدِّ بالخري، واألئمة مرص يذكرون جعلهم ما التشجيع
بغداد، من الشام إىل — الطب صناعة يف فاضًال وكان — النقاش بن املهذب وصل
وإنعام املرصية بالديار وسمع بكفايته، يقوم ما بها له يحصل ولم مدة، بدمشق أقام
والفضل، العلم أرباب من سيما وال يقصدهم َمن إىل وإحسانهم وكرمهم فيها الخلفاء
السديد الشيخ ابن هللا عبد املنصور أبي السديد األَجلِّ بالقايض واتصل مرص إىل َه فتوجَّ
املؤرخون ذكره ما ونردِّد مكرًَّما.58 مرص يف وأقام األموال له فوَهَب عيل، الحسن أبي
قال حتى املذهب، يف املجتهدين املالكية فقهاء أحد عيل بن الوهاب عبد القايض عن
حاله لضيق مرص عىل وفد إذ منه.» أفقه املالكية يف أََر «لم بغداد: تاريخ صاحُب عنه
حتى عليه، هم ما يخالف بمذهٍب تََمذُْهِبه من الرغم عىل املرصيون وأكرمه ببغداد،
إله «ال مرضه: يف وهو يقول وكان املرض، أدركه ولكن ا، جدٍّ حاله وحسنت تمول
يف العاملني هذين غري وسنذكر ٤٢٢ه، سنة بمرص وتويف متنا!» عشنا عندما هللا، إال

التالية. الفصول
العرص ويف الطالب، رحال ومحط العلماء، أنظار مطمع أصبحت املعزية فالقاهرة
وأن العلمية، الحياة يف اإلسالمي العالم زعامة تنتزع أن مرص استطاعت الفاطمي
كانوا الذين العلماء بعض نرى حتى األخرى، البلدان عىل وتعاليمها آراءها تبسط
اآلراء ببعض ويتأثرون مرص، عىل يفدون خاصًة والفاطميني عامًة الشيعة عىل ينقمون
الفاطميني هاَجَم فقد الغزايل، اإلمام هو لذلك نقدِّمه مثل وأقرب فيها، سائدة كانت التي
من وغريها الباطنية عىل الرد أو واملستظهري الضالل، من واملنقذ القسطاس، كتبه: يف
ببعض متأثًِّرا األنوار مشكاة كتابه ووضع حياته، أواخر يف مرص عىل وفد ولكنه كتبه،

العقول. ترتيب يف نظريتهم سيما وال الفاطمية، العقائد
أن والعلماء العلَم الفاطميني أئمة َع شجَّ أجله من الذي السبب أن إيلَّ ويَُخيَّل
العلم طريق ومن يشء، كل قبل والعقل العلم عىل يقوم نفسه الفاطمي املذهب

.(١٨٨٢ سنة مرص (طبعة ص١٠٩ ج٢، أصيبعة: أبي ابن 58
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واستطاع اإلسالمي، العالم يف تنترش أن الفاطمية الدعوة استطاعت واملناظرات وبالجدل
والعلم؛ العمل عىل تقوم كانت الفاطميني فعقيدة العتيدة، دولتهم يكوِّنوا أن الفاطميون
ومطابقة العقل استخدام عىل يقوم الباطن وعلم الباطن، هو والعلم الظاهر هو فالعمل
من دعامة هو الذي العلم عون يشجِّ الفاطميني رأينا أن غرو فال للمعقول؛ املحسوس

الفاطمية. العقيدة دعائم
الدعوة هذه أرباب يف القديمة الدينية واملذاهب اليونانية الفلسفة أثََّرِت وقد
الفاطميون فكان الكتاب، هذا من السابق الباب يف رأيناه ما نحو عىل وعلمائها
منها عنارص بعض إلدخال إما واملذهبية؛ الفلسفية الدراسة من األلوان بهذه يهتمون
الفاطميون ذلك فَعَل القديمة، اآلراء هذه وتهجني عليها للرد وإما وآرائهم، عقيدتهم يف
بالفلسفة يشتغل َمن يرمون األخرى البالد يف السنة أهل فيه كان الذي الوقت يف
دراسته، يف عوا وتوسَّ الفاطميني، من ترحيبًا وَجَد اليوناني فالفكر واإللحاد. بالزندقة
مكانتها أخذت بأكملها الفاطمية الحركة «إن فقال: ذلك أولريي املسترشق الَحَظ وقد
لطائفة املبارش اإللهام هو اليونانية املواد دراسة وإحياء الهليني، بالفكر مشبع جوٍّ يف

اإلسماعيلية.»59
واصطناعهم الفلسفية، بالعلوم الفاطميني اهتمام مبلغ التايل الفصل يف وسنرى
كاتََب باهلل العزيز إن قيل فقد الفلسفة، فروع من بفرع باالشتغال ُعِرف َمن لكلِّ
ابن إىل هللا بأمر الحاكم وأرسل فاعتذر،60 مرص إىل واستدعاه بختيشوع، بن جربائيل
العالء أبي بحمل وأعمالها حلب وايل إىل الفالحي الوزير وكتب فأجاب، يستدعيه الهيثم
النعمان معرة بخراج وسمح فيها، ًما متقدِّ يكون علم دار له ليبني مرص إىل املعري
وقرأ العالء، بأبي واجتمع النعمان، معرة إىل سار حلب وايل وإن وبعده، حياته يف له
وتسامح فأعفاه. ذلك من يستعفيه الفالحي الوزير إىل وكتب فاستمهله، عليه السجل
أصحاب مع متسامحني كانوا بل مذهبهم، يعتنقوا لم الذين العلماء مع الفاطميون
بأمر والحاكم للعزيز طبيبًا كان مقرش بن منصور الفتح فأبو اإلسالمية، غري األديان
نسطاس، بن إبراهيم بن إسحَق الحاكُم استَطبَّ وفاته وبعد إليهما، املقربني ومن هللا،

.O’Leary: Hist, of the Fatimid Khalfitelp. 140 (London 1923) 59

ص١٠٥. للقفطي: الحكماء أخبار 60
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الفلسفة أصحاب من غريهما وعىل عليهما أغدقوا الفاطميني ولكن الذمة، أهل من وهما
منهم. كبري عدد أسماء التاريخ لنا وحفظ واأللقاب، والخلع األموال

يناقشون اإلسالمية، البالد أرجاء جميع يف دعاة لهم كان الفاطميني أن ذكرنا وقد
حول املسلمني من كبري عدد التَفَّ كيف ورأينا األخرى، املذاهب أصحاب ويجادلون
أن ويرس سهولة يف ندرك أن إذن فنستطيع الدعوة، علوم عنهم وأخذوا الدعاة، هؤالء
اإلسالمية، البالد جميع يف أثَّرت بل فحسب، مرص يف تؤثِّر لم الفاطمية الدعوة هذه
ومسيحية إرسائيلية من القديمة املذاهب من وغريها اليونانية اآلراء أن ذلك وتبع
يف انترشت قد اإلسالمية، بالصبغة الفاطميون صبغها التي وهي ووثنية، وزرادشتية

الفاطميني. دعاة أيدي عىل اإلسالمي العالم
أكثر رأينا بعده، وما الرابع القرن يف اإلسالمي العالم يف العقلية الحياة درسنا وإذا
الذين الفالسفة بعض ونرى الفاطميني، دعاة بثَّها التي اآلراء بهذه متأثرين كانوا العلماء
الفاطمية العقائد من بعيدة أو قريبة صلة عىل كانوا بعده وما الرابع القرن يف نبغوا
دعاتهم، من إنه قيل حتى لهم متشيًعا كان حوقل فابن عامًة، الشيعية العقائد أو
ويكاد الفاطميني، دعاة بلسان يتحدت يكاد واللوح القلم عن حديثه يف مثًال والفارابي
كان أباه وإن املذهب، إسماعييل إنه قيل سينا وابن التوحيد،61 عن حديثه يف يشاركهم
ازدهروا أنهم يرجح الذين الصفاء إخوان وجماعة بعقائدهم، متأثًِّرا فنشأ دعاتهم أحد
الفاطمية، الدعوة اعتنق َمن ومنهم التشيُّع، إىل يميلون كانوا الذين البويهيني ظل يف
وابن إسماعيليتهم. الصفاء إخوان رسائل يف وظهرت الفاطمي، الخليفة يراسل وكان
حكيم املعري العالء وأبو كنفه، يف وعاش الفاطمي هللا بأمر بالحاكم متصًال كان الهيثم
الحكم ِظلُّ امتدَّ فقد به، تحيط كانت التي اآلراء بهذه ا تامٍّ تأثًُّرا متأثًرا كان املعرة
التي البقاع كل يف انترشت كما الفاطميني آراء فيها وانترشت الشام، بالد إىل الفاطمي
الفاطمية اآلراء من كثريًا وكتابته العالء أبي أشعار يف فرتى لهم، تخضع لم أو خضعت
فيلسوف الكرماني هللا عبد بن الدين حميد أحمد ونذكر العرص، ذلك تسود كانت التي
راحة كتاب مثل الفاطمية الفلسفية الكتب وصاحب وكرامان، العراق يف وحجتها الدعوة
التي وغريها الذهبية األقوال وكتاب واملستهدي، الهادي وكتاب املصابيح، وكتاب العقل،

الفارابي. ورأي الكرماني رأي بني املقارنة يف العقل راحة كتاب يف ذكرناه ما راجع 61
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اليونان فلسفة من أخذه بما متأثر وأنه التفكري، ناضج فيلسوف الكرماني أن عىل تدل
أن نستطيع وهكذا وفالسفتها، الدعوة شيوخ من فهو الدين، يف املؤيد ونذكر وغريها.62
بالصبغة وصبغوها اليونانية بالفلسفة تأثَّروا الذين املسلمني فالسفة من كثريًا نتتبع
هؤالء فإن املسلمني، جمهور إىل الدراسات هذه تقريب فضل لهم وكان اإلسالمية،

خاّصة. والفاطمية ًة عامَّ الشيعية بالعقائد تأثَّروا الفالسفة
ملحوًظا اهتماًما إليها ُهوا وجَّ بل الخالصة، العربية العلوَم الفاطميون يَنَْس ولم
بني للمناظرة واألدب اللغة علماء يجمع الحاكم كان كيف رأينا وقد خاصة، وعناية
عمارة ثنا ويحدِّ واألدبية، العلمية الحركة نشاط يف كلس بن يعقوب أثر ورأينا يديه،
العلوم أنواع يف باملذاكرة إال تنقطع تكن لم رزيك بن الصالح الوزير مجالس أن اليمني
العناية هذه فكانت دولته؛63 أمراء مع الحرب وقائع مذاكرة ويف واألدبية، الرشعية
النهضة هذه قيام يف سببًا للعلوم دولتهم وأمراء ووزراؤهم األئمة َهها وجَّ التي الخاصة
التأليف من مرص علماء يُكِثر أن ويف الفاطمية، مرص يف ظهرت التي الرائعة العلمية

والعلوم. الفنون مختلف يف الكتب وإنتاج
علماء خلَّفه ما ينقدون أو يرشحون العرص ذلك يف مرص علماء كان حقيقة
العرص هذا يف املرصيني مؤلَّفات يف نجد نكاد وال العربية، العلوم هذه يف قبلهم املسلمني
ثنا يحدِّ فالتاريخ بغريب؛ ذلك ليس ولكن سبقوهم، الذين عن بها يتميزون أصيلة آراء
أو طويلة ذلك بعد فرتٌة العلماء عىل تمرُّ قواعدها وُوِضعت تكوينها تمَّ إذا العلوم أن
دون القواعد هذه حول التأليف من ويكثرون نَْقدها، أو القواعد هذه لرشح قصرية
مساس دون القديمة األصول هذه عىل يفرِّعون بل جديدة، قواعد وضع يحاولوا أن
للمسلمني أيًضا حدث ما وهذا الفالسفة، عرص بعد اليونان عند كان ما هذا بالقديم.
بألوانه العربي األدب َن وُدوِّ اللغة، قواعد ُوِضعت أن بعد اإلسالمية األقطار جميع يف
ركود فرتة الفرتة فهذه املذاهب، اختالف عىل الفقهية القواعد ِصيَغِت أن وبعد وفنونه،
مرص بها مرت القديم، عن متباينة وقواعد جديدة أصول وضع عن العلماء ذهن
نعيش نزال ال إننا أقول أن أستطيع بل اإلسالمية، األقطار جميع بها مرت بل الفاطمية
دوَّنها التي اللغة فقواعد اآلن؛ إىل منها نتحرَّر أن نستطع ولم القديمة، األصول هذه عىل

بالهند). اإلسماعيلية الجمعية مطبوعات (من العقل راحة كتاب راجع 62

ص٤٨. العرصية: النكت 63

97



الفاطمية مرص أدب يف

الفقه وأصول أحمد، بن الخليل وَعروض جني، ابن تركه كما الرصف وأصول سيبويه،
العلمية حياتنا عىل تسيطر التي هي حنبل، وابن حنيفة وأبو ومالك الشافعي دوَّنه كما
برضورة ينادون الفكر حرية دعاة من كبريًا عدًدا أن من الرغم عىل اآلن، إىل العربية
تزال ال ولكن الحديثة، حياتنا يالئم تعديًال العلوم هذه وتعديل القديم، من التحرُّر

منه. للخالص وسيلًة يجدوا أن اآلن إىل املصلحون يَستِطَع ولم للقديم، السيطرة
التي الكثرية املؤلَّفات هذه ألَّفوا حتى للعلماء الفاطميني تشجيع من الرغم فعىل
للعصور العلمي الرتاث كانت املؤلفات هذه وأن أسمائها، لرسد ضخم مجلد إىل تحتاج
العلوم يف منها كان ما سيما وال الكثرية الكتب هذه فإن الفاطميني؛ عرص تلت التي
التي التاريخ كتب استثنينا إذا إال مرص، أثَر وال مرص شخصية فيها تظهر ال العربية،
وأن حولهم، بما يتأثَّروا أن مرص مؤرخو استطاع الكتب هذه ففي مرص. عن تحدَّثت

به. يأتوا أن املرصيني غري يستطيع ال مرصيٍّا شيئًا يُظِهروا
العلوم يف املرصيني العلماء كتب يف مرص شخصية ظهور لعدم آَخر سبب وهناك
بموقعها فمرص للعلم، طلبًا اإلسالمية األقطار يف العلماء رحالت هو ذلك العربية،
إىل الغرب وطريق والغرب، الرشق بني وسًطا مركًزا منها جعل الذي املمتاز الجغرايف
بني العلمية اآلراء لتبادل ا هامٍّ مركًزا مرص جعل الجغرايف املوقع هذا املقدسة، األرايض
عىل التعريج إىل مضطرين كانوا وصقلية واملغرب األندلس فعلماء اإلسالمية، األقطار
وفارس، العراق يف العلم لطلب رحيلهم يف أو الحج، فريضة لتأدية رحيلهم يف مرص
املرصيني عىل يلقون أو مرص، علماء عن يأخذون تقرص أو مرص يف إقامتهم مدة وتطول
ومرصي أندليس بني فرق ال متشابهة، وتصبح وتمتزج اآلراء فتتالقح علم؛ من عندهم ما
نقول وكذلك العلم، من النحو هذا يف اإلقليمية الشخصية تظهر وال وصقيل، ومغربي
األخرى األقطار وعلماء األخرى، األقطار من العلم طلب يف رحلوا الذين مرص علماء عن
أالَّ يف سببًا كانت الكثرية الرحالت فهذه مرص، يف للتعليم أو العلم طلب يف رحلوا الذين
وكتب املشارقة كتب بني نفرِّق ال أصبحنا حتى األقطار، بتمايز العربية العلوم تتمايز
فمن للكتب، املوضوعية الناحية من أما أنفسهم. املؤلفني تاريخ طريق عن إال املغاربة
كانت التي العربية واألقطار الباحث، إليها يطَمِنئُّ نتيجة إىل نصل أن العسري الصعب
كانت املختلفة، الحروب فيها وتنشب الديني، واملذهب السياسة يف بينها فيما تتنازع
فرق ال واحدة علوًما تدرس واحدة كتلة فجعلتها العلمية، الحياة هذه دها وتوحِّ تربطها
والعلوم الخالصة العربية العلوم يف اآلن إىل الظاهرة هذه تزال وال وقطر، قطر بني
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أن — السياسية آرائها يف العربية البالد َدِت توحَّ وقد — اليوم عظيم وأملنا اإلسالمية،
الوحدة بهذه القديم مجدهم للعرب يعود حتى الثقافة، ألوان مختلف يف وحدتها تتمَّ

العربية. البالد يقظة وبفضل هللا بعون تنفصم لن التي
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األول الفصل

الفلسفية العلوم

الفلسفة عليها تشتمل كانت التي العلوم جميع بها أقصد فإنما الفلسفية العلوم قلُت إذا
وطب وموسيقى رياضيات من الصفاء إخوان رسائل تضمها والتي الوسطى، القرون يف
يحذقها كان التي العلوم هذه من ذلك غري إىل ومنطق، وإلهيات وطبيعيات وتنجيم
جميًعا. بها ألمَّ إذا إال اللقب هذا الفلسفة طالب يستحق ال والتي العصور، هذه فالسفة
اإللهيات وتمييز العلم عىل يشء كل قبل تعتمد الفاطمية العقائد كانت كيف رأينا وقد
وفنونها ألوانها اختالف عىل الفلسفية العلوم هذه نرى أن غرو فال الطبيعيات، من
َمن الفاطميني الخلفاء من كان بل الفاطميون، ويرعاها الفاطمي العرص يف تزدهر
املعز أن يذكرون فاملؤرخون الكواكب، رصد سيما وال فيها، وبرز العلوم هذه أتقن
وراءها ما الستقراء النجوم يرصدون كانوا والحافظ هللا بأمر والحاكم والعزيز هللا لدين
معرفة الدعائهم وسيلة كان العلوم بهذه األئمة اهتمام أن املؤرخون ويذكر أحداث. من
كما الحقيقة، إىل منها الخيال إىل أقرب هي روايات بعض املؤرخون ويروي الغيب،
الغيب، معرفة الفاطميني َعاء ادِّ عىل املرصيون بها يتهكَّم كان األشعار بعض يروون

فيها: ُكِتب رقعًة فرأى يوم، ذات املنرب صعد باهلل العزيز أن ُرِوي ما ذلك من

وال��ح��م��اق��ة ب��ال��ك��ف��ِر ول��ي��س رض��ي��ن��ا ق��د وال��ج��وِر ب��ال��ظ��ل��ِم
ال��ب��ط��اق��ة ك��اِت��ب ل��ن��ا ف��ُق��ْل غ��ي��ب ِع��ْل��م أع��ط��ي��ت ك��ن��َت إْن

ميرس ابن ويروي ذلك. بعد الغيب َعائه ادِّ عن أقلع باهلل العزيز أن الرواية وتضيف
بلغ فلما القاهرة، خارج الشارع أول الجديَد الباَب املاءُ وبلغ زاد، النيل أن تاريخه يف
السبب عن وسأله خواصه، بعض إليه فدخل واالنقطاع، الحزن أظهر ذلك الحافظ
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قال: ثم املجيد. عبد اإلمام انتَقَل الجديد الباب املاء وصل إذا فيه: فإذا كتابًا، له فأخرج
هذه ْت َصحَّ فإن بعدها.1 يأتي وما دولتنا، وأحوال أحوالنا، منه نعلم الذي الكتاب هذا
األئمة وأن الغيَب، الفاطميني ادعاء عن الرواة وتناَقَله الناس أذاعه ما تؤيِّد فهي الرواية
والقرانات» «الفرتات كتاب: اآلن يدي وبني القيامة. يوم إىل يكون وما كان ما يعرفون
— الهجري الرابع القرن يف الدعوة علماء من اليمن منصور بن جعفر إىل املنسوب
عالم يف الكواكب أثر عن الكتاب هذا يف يتحدَّث — إليه الكتاب هذا نسبة يف أشك ولكني
القرانات علم أن إىل مؤلِّفه وذهب املقبلة، األيام يف سيحدث بما ويتنبَّأ والفساد، الكون
شيث، وصيه آدم وورثه — السالم عليه — آدَم به سبحانه هللا خصَّ علم الجفر علم أو
بالتأييد.2 املتوحدين والنقباء الراشدين الخلفاء إىل واألئمة واألوصياء األنبياء وتداولته
وسادة يل ثنيت «لو يقول: كان طالب أبي بن عيل أن الدعوة علماء ويروي
وبني بإنجيلهم، اإلنجيل أهل وبني بتوراتهم، التوراة أهل بني َلحكمت عليها، وجلست
وما كان بما ألخربتكم ساحر طالب أبي ابن إن يقال أن ولوال بفرقانهم، الفرقان أهل
عن قيل ما يؤيِّد كله فهذا ملسو هيلع هللا ىلص.»3 هللا رسول علَّمني مما القيامة، يوم إىل كائن هو
األفالك بحركات معرفتهم يستغلون كانوا وإنهم الغيب، ُعون يدَّ كانوا إنهم الفاطميني
تثبت أخرى نصوًصا نجد ذلك، تثبت التي النصوص هذه بجانب ولكن الغيب، َعاء الدِّ
لدين املعز اإلمام «ذكر واملسايرات: املجالس كتابه يف ثنا يحدِّ النعمان فالقايض عكسها،
عدة ليعلم النجامة يف نظر َمن فقال: واملنجمني، النجامة يديه، بني وأنا يوًما، هللا
وما ِذْكره، َجلَّ هللا قدرة عظيم بذلك وليعترب والنهار، الليل ومواقيت والحساب السنني
علم بذلك تعاَطى وَمن وأصاب، أحسن فقد له؛ رشيك ال توحيده عىل الدالئل من ذلك يف
الناس أعلم من باهلل املنصور كان ولقد وأخطأ. أساء فقد يكون، بما والقضاء هللا غيب
قدرته وتأثري هللا توحيد لعلم طلبًا إال فيها نظرت ما «وهللا مرة: غري يل قال ولقد بها،
ذلك من يشء يف عملت فما وغريها، الحروب من عانيت ما عانيت ولقد خلقه، وعجائب
بكتاب املنجمني بعض أتاني املعز: قال ثم إليه.» التفُت وال النجوم، دالئل مني باختبار
عليه دلَّْت وما وجل، عز هللا خلقه يوم الكواكب كانت وكيف آدم، خلق فيه يذكر ألََّفه

ص٩٧. ج١ واملقريزي ٥٤٣ه سنة حوادث ميرس البن مرص أخبار 1
الخاصة. بمكتبتي نسخة ،٢ ورقة والقرانات: الفرتات كتاب 2

املسمطة. القصيدة يف املؤيدية والسرية ص٥٧، والقرانات: والفرتات املؤيدية، املجالس 3
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فلما إليه، سبق وعلم بفائدة إيلَّ ذلك يف أتى أنه ورأى إليه، ذريته وأمر أمره آَل بما
كان؟ وَمن قبله. كان قد نعم، قال: يشء؟ آدم قبل كان هل سألته كتابه عىل وقفت
جوابًا، يُِحْر فلم آدم؟ خلق قبل عليه دلَّْت وما ذلك، قبل الكواكب هذه كانت وكيف
ُسِئْلُت ما به وجئَت تكلفته الذي وهذا قلت: عنه. أُسأَل أني ظننت ما يشء هذا وقال:
ال ما ويتعاطون يعلمون ال فيما ينتهون قوم من فعجبت تكلفته؛ فكيف أيًضا عنه
يدرسا ولم الغيب، ِعيَا يدَّ لم هللا لدين واملعز باهلل املنصور أن عىل يدل فهذا يدرون.4
كتابه يف اليمن منصور بن جعفر ويقول سيكون. وما كان ما لعلم وحركاتها الكواكب
أَُقوُل َوَال اْلَغيَْب أَْعَلُم َوَال ِهللا َخَزاِئُن ِعنِدي َلُكْم أَُقوُل الَّ ﴿ُقل تعاىل: هللا «قال الكشف:
هذا وكل عنه، كتابه يف هللا ذكر الذي — السالم عليه — نوح قول وهذا َمَلٌك﴾، إِنِّي َلُكْم
وتثبته ونوره وتأييده بوحيه هللا أعلمهم ما إال يعلمون ال والرسل األئمة أن عىل دليل

للغيب. الفاطميني َعاء ادِّ تهمة دفع يف نقدِّمه آَخر دليل فهذا ِذْكره.»5 َجلَّ هللا عن
الضالون الغالة قاله ما نقول ال «فإنا الهمة: كتابه يف النعمان القايض وقال
هللا، غيب يعلمون أنهم الزاعمون إمامتهم، الدافعون هللا، أولياء عن الصادون املبطلون،
ما عىل يطلع ولم خلقه، دون ذلك بعلم تفرََّد الذي هللا تعاىل عباده، صدور تخفى وما
— األئمة إىل نسبوه بما الَفَسَقة هؤالء أراد وإنما ُرُسله، من ارتىض َمن إال منه شاء
الغيب، يعلمون األئمة أن زعموا ملا ألنهم إمامتهم؛ دفع — ذلك من عليهم هللا صلوات
عند أئمة يكونوا لم لهم، منها ظهر ما إال الناس أمور من يعلمون ال يرونهم والناس
منهم.»6 بها وصفوهم التي الصفة تلك تكن لم إذ منهم؛ قبل َمن عند وال الَفَسَقة، أولئك
األئمة، عىل الفضائل جميع إسباغ يف الدعاة بعض تطرُّف هو االدعاء هذا سبب ولعل
بني جدل مصدر األمر هذا يف الناس اختالف وكان الغيب، يعلمون أئمتهم جعلوا حتى
اإلمام أخاه يخاطب بقوله كله، ذلك قصائده إحدى يف تميم األمري لنا َر وصوَّ املرصيني،

باهلل: العزيز

٩٢ب. ورقة واملسايرات: املجالس 4
بمكتبتي). خطية (نسخة اليمن منصور بن لجعفر الكشف كتاب 5

ص٥٤. العربي): الفكر دار (طبع األئمة اتِّبَاع آداب يف الهمة كتاب 6
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ت��ج��ري ق��د وال��ض��رِّ ب��ال��ن��ف��ع أنَّ��ه��ا وف��ي وِع��ْل��م��ه��ا ال��ن��ج��وِم ف��ي اخ��ت��ل��ف��ن��ا ��ا ول��مَّ
ي��دري وال ال��ج��داَل ف��ي��ه��ا م��ك��ث��ٍر وم��ن وم��ك��ذٍِّب ب��ه��ا م��نَّ��ا م��ؤم��ٍن ف��ِم��ن
وال��ش��ِر ال��خ��ي��ِر م��ن ي��أت��ي م��ا ون��ع��ل��م وأن��ح��س ب��س��ع��د ت��ج��ري ق��ائ��ٍل وم��ن
ج��ه��ِر م��ن ف��ي��ه وم��ا س��رٍّ م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ك��لِّ��ِه ذل��ك ت��أوي��َل ف��ع��لَّ��ْم��تَ��ن��ا
خ��ب��ِر ذا ال��بَ��ِريَّ��ِة دوَن ب��ه��ا وك��ان ن��اق��ًال ج��دَِّك ال��م��ن��ص��وِر ال��ط��اه��ِر ع��ِن
ال��ُك��ْف��ِر ش��ي��ع��ِة م��ن ��اُن وال��ك��هَّ ق��اَل ب��م��ا ك��اِه��ٌن ال��م��ن��ج��م أن ف��أخ��ب��رتَ��نَ��ا
وال��َح��ْش��ِر ال��ق��ي��ام��ِة ي��وم ف��ي ال��ن��اِر إل��ى م��ص��ي��ُره��م ال��ك��اف��ري��َن ج��م��ي��َع وأنَّ
وال��زَّْج��ِر ال��ت��ن��اف��ِر ب��ع��َد وألَّ��ْف��تَ��نَ��ا وم��ري��ٍة اخ��ت��الٍف ب��ع��د ��ْع��تَ��نَ��ا ف��ج��مَّ
ف��ك��ِر ذي ك��لِّ ع��ْن ال��ش��كِّ ظ��الَم ي��ج��ل��ي م��ب��ره��ن ح��قٍّ َق��ْوَل ف��ي��ه��ا وأوض��ْح��َت
ت��س��ري إذ ل��ل��ش��ي��اط��ي��ِن رج��وٌم وف��ي��ه��ا زي��ن��ٌة ال��ك��واك��َب أن إل��ى ف��ع��دن��ا
ق��دِر ع��ل��ى اإلل��ِه ب��ت��دب��ي��ِر ت��س��ي��ُر ب��روِج��ه��ا ف��ي م��ض��ط��رة ��َرة م��س��خَّ
وت��ِر ص��م��ٍد وم��ن ربٍّ م��ن ت��ب��اَرَك وح��ده ل��ل��ِه ال��غ��ي��ِب ج��م��ي��َع وأن
ال��ط��ه��ِر7 ج��ده��م ال��م��خ��ت��ار ع��ن َرَووه إنَّ��َم��ا األئ��م��ة م��ن��ه ع��ل��م��ت وم��ا

هؤالء فإن الغيب، َعاء بادِّ الفاطميني رموا الذين املؤرخني نخالف أن نستطيع وإذن
األمر قوا يحقِّ ولم الغالة، بعض وأقوال العامة إشاعات من أخبارهم استقوا املؤرخني
املؤرخون، به جاء ما تنفي الدعوة، علماء وأقوال تميم، األمري فقصيدة علميٍّا، تحقيًقا

الغيب. ادعاء من الفاطميني وتربِّئ
عدًدا مرص إىل الفاطميون واستدعى ورصدها، بالنجوم الفاطميون اهتمَّ حقيقة
هللا عبد بن محمد منجمه معه قدم مرص هللا لدين املعز دخل فعندما املنجمني، من كبريًا
أن إىل القالنيس بن هللا عبد أبي املنجم منزلة باهلل العزيز ورفع العتقي،8 محمد بن

الخاصة. بمكتبتي خطية نسخة ٩٣ب، ورقة املعز: بن تميم األمري ديوان 7

عليه والغالب علوم، عدة يف متفنِّنًا كان املنجم، العتقي محمد بن هللا عبد بن محمد الرحمن عبد أبو 8
صنََّف أن حدث ولكن باهلل، العزيز أيام إىل مقرَّبًا يََزْل ولم الفاطميون، قرَّبه بمرص وفد وملا النجوم، علم
عليه وأَْطَلَع أفعالهم، وجميل محاسنهم ببعض وأشاَد العباس، وبني أمية بني فيه ذكر التاريخ يف كتابًا
وذم داره إىل العلماء الوزير وجمع ذلك، عىل العتقي فوبََّخ العزيز؛ إىل فأنهاه كلس بن يعقوب الوزير
عدة وله ٣٨٥ه، سنة وتويف أمالكه، ُصوِدَرْت كما داره، يلزم أن إىل العتقي فاضطر أمامهم، العتقي
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أبو ُمه منجِّ له وعمل النجوم، فيه يرصد منزًال باملقطم الحاكم وأنشأ 9،٣٨٦ سنة تويف
إنه عنه: خلكان ابن ويقول مجلدات، أربعة يف الحاكميَّ الزيَج يونس بن عيل الحسن
يقصد كان يونس ابن إن القفطي: ويقول منه.10 أطول كثرتها عىل األزياج يف ير لم
الزيج وهذا بالحساب.11 الناس أعلم كان صاحبه أن عىل يدل كبري جامع زيج تحرير
بن لألفضل عمل أنه إىل املقريزي ويذهب بعده، مرص مو منجِّ عليه سار الذي هو
الحرضة مو منجِّ وكان الهجرة، من خمسمائة سنة الستقبال تقويم مائة الجمايل بدر
شهر، كل يف الجاري لهم يطلق وغريهم، وسهلون الهيثمي، وابن الحلبي، ابن يومئٍذ:
منهم كلٌّ حَمَل السنة غرة يف كان فإذا سنة، كل يف التقويم عمل عىل والكسوة والرسوم
كثري، اختالف بينها فيوجد الشام، من املحرضة التقويمات وبني بينها فيقاِبل تقويمه،
العادة، عىل التقاويم إحضار عند وخمسمائة عرشة ثالث غرة كان فلما ذلك، فأنكر
التقاويم، بني االختالف يف السبب عن وسألهم العلم، وأهل والحساب املنجمني جمع
رأي عىل نعمل ونحن املأموني، املهجور الزيج رأي عىل ويعمل يحسب الشامي فقالوا:
بعمل عليه أشاروا ثم وخلف. تفاوت واملتأخر املتقدم وبني عهده، لقرب الحاكمي الزيج
أبي ابُن القايض ذلك يتوىلَّ أن أسامة أبي بن الحسن أبو عليه وأشار مستجد، رصد
بدله ووىلَّ العيش، أبي ابن عىل غضب األفضل ولكن العالم، املهندس الطرابليس العيش
وعلماء املهندسني جميع وساعده املرصد، إقامة يف فنشط الطبيب، قرفة بن سعيد أبا
البطائحي، املأمون الوزارة وويل ٥١٥ه، سنة األفضل ُقِتل أن إىل والتنجيم الحساب
إىل العمل واستمر ح، املصحَّ املأموني بالرصد يُعَرف أن عىل الرصد هذا يتم أن فأحب

به. العمل فوقف ٥١٨ه، سنة البطائحي الوزير ُقِتل أن

وكتاب العزيز، أيام بعض إىل صنََّفه الجامع التاريخ وكتاب وأحكامها، النجوم يف كتب منها: تصانيف
ص١٨٧). للقفطي الحكماء أخبار (راجع العرب لعلم السبب اه سمَّ النحو يف

ص٢٦٧. القفطي: 9
ص٣٧٥. ج١، خلكان: ابن 10

ص١٥٥. القفطي: 11
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حسنداي، بن جعفر أبو الرصد: هذا إقامة يف اشرتكوا الذين املهندسني من وكان
سند بن النجا وأبو أيوب، بن سليمان بن عيل الحسن وأبو العيش، أبي ابن والقايض
اب الحسَّ ومن وغريهم. الصقيل الكريم عبد محمد وأبو املهندس، اإلسكندراني الساعاتي
والقلعي دياب، وابن سهلون، تلميذ النرص وأبو الهيثمي، وابن الحلبي، ابن واملنجمني:
ومما املنجمني،13 من عدة وله النجوم، بعلم ُمغَرًما الحافظ الخليفة وكان وغريهم.12
أهل من وكان السنيدي، ابن يرويه ما الكواكب بحركات الفاطميني عناية شدة عىل يدل
بعمل فأمر ٤٣٥ سنة تقدََّم الجرجرائي الوزير أن والحركات: األصطرالب بعمل الخربة
خلف وابن القضاعي القايض وأنفذ جلودها، من أخلق ما وبَْرم الكتب، لخزانة فهرست
من «فرأيت قال: بصناعته، يتعلق ما ليشاهد السنيدي ابن وحرض ذلك، ليتولَّيَا الوراق
من نحاس وكرة جزء، وخمسمائة آالف ستة خاصة والفلسفة والهندسة النجوم كتب
وزنها الدولة، عضد للملك الصويف الحسني أبي عمل من أخرى وكرة بطليموس، عمل
مدى ندرك أن نستطيع كله هذا من دينار.»14 آالف بثالثة اشرتيت قد درهم، آالف ثالثة
كله، ذلك يف بدًعا يكونوا لم الفاطميني ولكن العلم، من اللون بهذا الفاطميني عناية
السفيل والعالم العلوية الكواكب بني رابطة وجعلوا النجوم، رصدوا َمن بأول ليسوا فهم
وبعد اإلسالم ظهور قبل معروف قديم كله فهذا األرض، يف الكواكب حركات وتأثري
والنجوم، بالتنجيم املنصور جعفر أبو عني العباسية الدولة قيام أوائل ففي اإلسالم؛
كبري شأن للتنجيم أصبح حتى به واقتدوا العباسيني خلفاء وجاء السندهند، له وتُرِجم
والسياسية، اإلدارية أحوالهم يف الخلفاء واستشارهم رواتب، للمنجمني وجعلوا عندهم،

مطلعها: التي تمام أبي وقصيدة عمورية، فتح قصة أذهاننا عن ببعيد وليس

وال��ل��ع��ِب ال��ج��دِّ ب��ي��َن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ُك��تُ��ِب م��ن إن��ب��اءً أْص��َدُق ال��س��ي��ُف

الخلفاء قصور يف شأن له كان التنجيم إن ناللينو: كارلو املرحوم أستاذنا ويقول
الغربية الحضارة دخول يف فكان املايض، القرن إىل كذلك وظل العامة، وبني والسالطني

ص٢٠٦. ج١، املقريزي: 12

ص٢٤٩. ج٢، املقريزي: 13
ص٢٨٦. القفطي: 14
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موجوًدا يزال ال أنه بَيَْد التنجيم، عىل املربم القضاءُ خاصًة نيقوس كوبر ومذهب عامًة
غريهم شاركوا فالفاطميون قليًال.15 إال الغربية الحضارة من تصب لم التي البالد يف
اهتمامهم إىل أدت التي األسباب أهم من يكون وقد والفلك، التنجيم يف املسلمني من
ثالثني رمضان شهر جعلوا الفاطميني أن ذكرنا فقد رمضان، شهر ابتداء مسألة بالفلك
فرصدوا استبصار، رؤية بل برص رؤية الهالل برؤية صومهم يبدءوا ولم دائًما، يوًما
ثالثمائة القمرية السنة أن حساب عىل الشهر مبدأ ليعرفوا السماوية األجرام حركات
وستة تامة السنة من أشهر ستة وأن يوم، وُسْدس يوم وُخْمس يوًما، وخمسون وأربعة
اضطروا التقويم هذا يف الدقة ولشدة تام، يتلوه منها ناقص كل وأن ناقصة، أشهر
من وغريهم واملهندسني والحساب والتنجيم الفلك علماء من كبري عدد استخدام إىل

والزيجات. املراصد أقاموا الذين الفالسفة

الهيثم ابن

الهيثم، بن محمد عيل أبو الفيلسوف هو الفاطمية مرص ريايضشهدته عالم أشهر ولعل
املولد برصي أنه عىل املؤرخون اتفق الهيثم، بن الحسن بن الحسن عيل أبو إنه وقيل
عمره من الفرتة هذه فإن شبابه، يف حياته عن شيئًا يذكروا لم كانوا وإن والنشأة،
أمري كنف يف وعاش الشام، إىل رحل أنه املؤرخون ذكره والذي الغموض، أشد غامضة
لألمري: يقول كان الهيثم ابن ولكن وعطاياه، ِنَعمه عليه أغدق األمري وأن أمرائها، من
كنت أمسكته إن يومي قوت عىل زاد فما وخادم، جارية وتكفيني يومي، قوت «يكفيني
الذي فَمن األمرين بهذين اشتغلت وإذا ووكيلك، قهرمانك كنت أنفقته وأن خازنك،
متوسًطا.»16 ولباًسا إليها احتاج نفقة إال ذلك بعد قبل فما وعلمي؟ بأمري يشتغل
العلم إىل انرصاف من الهيثم ابن عليه كان ما عىل تدلنا فهي الرواية هذه صحت فإن
بما يتمسك أن عىل حريًصا وكان العلم، عن املال يشغله أن من خوًفا املال، عن ورغبة
العلماء هم وأين املاديات، طلب عن ٍع وترفُّ ُخلٍُق من الفاضل العالم عليه يكون أن يجب
الذين اآلن العلماء وأين العلم؟ بطرح ذلك كان وإن املال وراء يسعون ال الذين اآلن

اإلسالمية. املعارف دائرة يف تنجيم مادة 15

املرصية. الكتب بدار مخطوط ص٥١، للبيهقي: اإلسالم حكماء تاريخ 16
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مع — عرصنا علماء فإن الرضورية، حاجتهم عن يفيض ما الدنيا متاع من يرفضون
قلب يمأل والحقد والوسائل، الطرق بشتى املال جمع عىل يتكالبون — األسف شديد
نطلق َمن بعض عليه ما اآلن نشاهد ولعلنا قدره، ارتفع أو زميل، له أثرى إذا أحدهم
األموال، ويكنز واألرايض الدور اقتناء وراء للجري والبحث العلم يرتك عالم لقب عليه
من به تحىلَّ وما الهيثم ابن قناعة قانًعا ا حقٍّ عامًلا كان إن كله ذلك عن غنًى يف وهو

ُخلٍُق.
لهم رادًعا عرصنا علماء سادتنا عند تجد لعلها اآلن، نذكرها قصًة البيهقي ويروي
للعلم. العلم سوى يطلب ولم للمادة، يَأْبَْه لم الهيثم ابن أن عىل تدل فهي عليه، هم ا عمَّ
للتعليم منك أطلب الهيثم: ابن له فقال عليه، العلم يطلب جاء أمريًا إن القصة: تقول
َ قرصَّ وما الهيثم، ابن طلبه ما األمري ذلك فبذل شهر؛ كل يف دينار مائة وهي أجرة،
عىل األمري عزم ا فلمَّ العلم، أستاذه عن يأخذ سنوات ثالث الهيثم ابن عند وأقام فيه،
وأنت إليها، يل حاجة فال بأرسها أموالك ُخذْ الهيثم: ابن له قال دياره، إىل االنرصاف
بهذه جرَّبْتُك قد وإني رأسك، ومسقط ملكك، مقر إىل عودتك عند مني إليها أحوج
مجهودي بذلت العلم، طلب يف عندك للمال موقع وال خطر ال أنه علمُت فلما األجرة،
َعه ودَّ ثم الخري. إقامة يف هدية وال رشوة وال أجرة ال أن واعلم وإرشادك. تعليمك يف

وانرصف.17
معاٍن من الكلمة هذه يف بما العالم بصفات يتصف الهيثم ابن كان وهكذا
وقيل الفاطمي، هللا بأمر الحاكم اإلمام به سمع حتى بالشام الهيثم ابن وظل وأوصاف،
يحصل عمًال نيلها يف لعملت بمرص كنُت لو قال: الهيثم ابن أن الحاكم إىل نُِقل إنه
موضع من ينحدر أنه بلغني فقد ونقص، زيادة من حاالته من حالة كل يف النفع به
من لالستفادة الهيثم ابن إىل شوًقا الحاكم فازداد املرصي،18 اإلقليم طرف يف وهو عاٍل
الحاكم وخرج رغبته، إىل الهيثم ابن فاستجاب إليه، الوفود يف به يرغِّ إليه وأرسل علمه،
أصول يف ينظر أن الحاكم إليه طلب ثم وأكرمه، إليه وقرَّبَه به، والرتحيب للقائه نفسه
موضع بلغ حتى النيل يف الهيثم ابن فرحل بالشام، وهو له خطر ما ينفذ عساه النيل

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة بعدها، وما ص٥١ اإلسالم حكماء تاريخ البيهقي: 17
ص١١٤. القفطي: 18
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يستطيع ال أنه فعلم املرصيني، قدماء آثار طريقه يف ورأى أسوان، قبيل األول الشالل
عجزه، الهيثم ابن فأظهر معرفته، القدماء يبلغ لم ما الهندسية األعمال من يأتي أن
العظيم العالم لهذا لها نسجِّ أخرى خصلة وهذه الحاكم.19 إىل معتذًرا القاهرة إىل وعاد
يعرتف أن إال العلمي تواضعه عليه أبى بتنفيذه ُكلِّف فلما رأي، له خطر الذي الخلق
من الخطر هذا عىل الهيثم ابن يكن لم ولو القدماء، فن من وجده ما أمام بعجزه
أيًضا، هو وَالستفاد الدنانري، آالف الدولة وَلكلََّف مرشوعه، يف َلتماَدى العظيم الخلق
ابن وفاة عىل عام ألف نحو مىض وقد أحرانا فما عرصنا، علماء نمط عىل كان إن
الحاكم يغضب أن املتوقع من وكان وعلمه. وتواضعه قناعته يف به نتمثل أن الهيثم
وعلمه، خلقه قدر وعرف مكانته له حفظ الحاكم اإلمام ولكن الهيثم، ابن عىل هللا بأمر
الحاكم بطش خاف ثم رغبة، ال رهبة العمل الهيثم ابن وَقِبَل الدواوين، بعض ه فوالَّ
أمر التعذيب أو الدماء إراقة يف عه وترسُّ الحاكم فنزوات حوله، َمن مع وتقلباته اله بعمَّ
الحاكم فرتكه والخبال، الجنون يتصنع أن إىل الهيثم ابن فاضطر اإلمام، هذا به ُعِرف
بلغه حتى الهيثم ابن فاعتكف بمصالحه.20 ويقوم يخدمه َمن له وجعل منزله، يف
كان ما إىل وعاد العقل فأظهر نفسه، عىل نزواته من فاطمأن ،٤١١ سنة الحاكم وفاة
بالتصنيف واشتغل ًكا، متنسِّ بها وأقام األزهر، الجامع باب عىل قبة واستوطن عليه،
إقليدس هي سنة كل كتب ثالثة نَْسخ من يتعيش فكان القديمة، الكتب ونَْسخ والتعليم
يزل ولم لسنة،21 مئونته هي ديناًرا وخمسني بمائة ويبيعها واملجسطي، واملتوسطات

وأربعمائة. ثالثني سنة حدود يف تويف أن إىل ذلك عىل
كثرية، لعلوم متقنًا عامًلا كان أنه عىل الهيثم البن ترجموا الذين املؤرخون اتفق
الهندسة، علم يف املذكورة والتآليف التصانيف صاحب الهيثم «ابن عنه: القفطي فيقول
علوم يف مشارًكا ومعانيه، بغوامضه قيًما فيه، متفنِّنًا له، متقنًا الشأن، بهذا عامًلا كان
الثاني بطليموس «الحكيم البيهقي: ويقول منه.»22 واستفادوا الناس عنه أخذ األوائل،
أكثر وتصانيفه واملعقوالت، الرياضية العلوم يف بطليموس تلو كان الهيثم، بن عيل أبو

ص١١٥. القفطي: 19
ص٩٠. ج٢، أصيبعة: أبي وابن ص١١٥، القفطي: 20
ص٩٠. ج٢، أصيبعة: أبي وابن ص١١٥، القفطي: 21

ص١١٤. القفطي: 22
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العلوم، يف متفنِّنًا كان الهيثم ابن أن إىل أصيبعة أبي ابن ويذهب تُحَىص.»23 أن من
املسترشق ويقول منه.24 يقرب وال الريايض، العلم يف زمانه أهل من أحد يماثله لم
الهجرة) من (الخامس امليالدي عرش الحادي القرن أوائل يف القاهرة يف نجد بور: دي
بن محمد عيل أبو هو الوسطى، العصور يف والطبيعيني الرياضيني أعظم من رجًال
أما الهيثم، ابن تأليف من كتابًا وستني سبعة أسماء القفطي ورسد الهيثم.25 بن الحسن
ابن ألَّف فقد كثرية، رسائل خال كتاب، مائتي من يقرب ما له فذكر أصيبعة أبي ابن
واألخالق، واملنطق الطب ويف والجرب، والحساب والفلك والطبيعيات الهندسة يف الهيثم
مرور بذكرى تحتفل والطبيعية الرياضية للعلوم املرصية الجمعية رأينا إذا غرو فال
العلمية الثروة الجمعية هذه أعضاء أظهر وقد الهيثم، ابن وفاة عىل سنة تسعمائة
يف لها وعرض فيها نبغ التي الفنون هذه يف بمكانته ونوَّهوا الهيثم، ابن خلَّفها التي
القديمة، األوضاع قلب الهيثم ابن «إن قال: «بك» نظيف مصطفى فاألستاذ مصنفاته،
الضوء علم وأنشأ اليونان، وضعه الذي املناظر علم أبطل قد هو جديًدا، علًما وأنشأ
علم رائد بحق نيوتن ُعدَّ وإْن اآلن، نراها التي وباألصول وبالحدود باملعنى الحديث
يف الضوء علم رائد بحق يَُعدَّ بأن خليق الهيثم فابن عرش، السابع القرن يف امليكانيكا

للميالد.»26 عرش الحادي القرن مستهل
بعلماء الهيثم ابن نقارن أن أردنا «إذا «بك»: مدور رضا محمد األستاذ وقال
العالمة مرتبة تضاهي مرتبٍة يف الهيثم ابن اعتربت إذا ُمغاِليًا أكون فال الحارض، عرصنا

هذا.»27 عرصنا يف أنيشتني
شكوك حل يف الهيثم ابن كتاب عىل «امُلطَِّلع «باشا»: مرشفة الدكتور األستاذ ويقول
الحكم، يف واستقالله البحث، يف قه وتعمُّ التفكري، يف املؤلف دقة فيه يلمس إقليدس،
الرياضية، العلوم من اإلقليدسية الهندسة ملكان الهيثم ابن إدراك صحة له يتضح كما
مقادير، أو عالقات كونها ناحية من املكانية واملقادير للعالقات منظمة دراسة أنها عىل

ص٥١. اإلسالم: حكماء تاريخ 23
ص٩. ج٢، أصيبعة: أبي ابن 24

ربدة. أبو الدكتور ترجمة ص١٩٠، اإلسالم: يف الفلسفة تاريخ 25
ج٢٧. الهيثم: ابن لذكرى التخليدي االجتماع 26

ص٣١. السابق: املصدر 27
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ريايض الكتاب هذا يف الهيثم فابن موجودات. من عليه تدل أن يمكن ما إىل نظر وبغري
حدود.»28 من إليه يصل ما وأبلغ معنى، من الوصف هذا عليه يدل ما بأدق بحت
الرياضية العلوم يف الهيثم ابن مكانة عىل الحكم يستطيعون مختصني قول كله فهذا
وجدت ما وآراؤه تعاليمه فوَجَدْت الفاطمية، مرص يف كان الهيثم ابن ولكن والطبيعية،
ديبور األستاذ الَحَظ وقد الفاطميني، بعد أتى َمن ب تعصُّ بسبب كلها، الفاطمية مرص
يُعَرف وال الرشق، يف كبرية ثمرة الهيثم ابن لدعوة يكن لم إنه فقال: له، العلماء إهمال
ولكني القائد.29 فاتك بن مبرش الوفاء أبو هو الفالسفة من يَُعدُّ واحد غري تالميذه من
عىل حافظوا وإنهم كثريون، تالميذ الهيثم البن كان فقد ديبور، رآه ما خالف أرى
قويٍّا، والعباسيني األيوبيني عند الديني التعصب كان قلت كما ولكن ودعوته، تعاليمه
َمن فكلُّ الرياضية، العلوم وبني أعدائهم الفاطميني عقيدة بني يفرِّقوا لم إنهم حتى
بالخروج متََّهم الفاطمية مرص علماء من عالم وكل زمرتهم، من فهو بالفاطميني اتََّصَل
ابن وغري الهيثم البن حدث ما هذا تعاليمه. تُتَّبَع وال كتبه، تُحَرق أن ويجب الدين، عن

العلماء. من الهيثم
الدولة محمود األمري فهو الهيثم، ابن تلميذ أنه ذكر الذي فاتك بن مبرش أما
االشتغال، دائم علمائها، وأفاضل مرص أمراء أعيان من وكان فاتك، بن املبرش الوفاء أبو
وكان جهتهم، من يقتبسه بما واالنتفاع ومباحثاتهم بأهلها واالجتماع للفضائل محبٍّا
محمد عيل أبو الرياضية والعلوم الهيئة علوم من كثريًا عنه وأخذ منهم، به اجتمع ْن ممَّ
من شيئًا عنه وأخذ الوفاء، أبا أدرك إنه الصلت: أبي بن أمية ويقول الهيثم.30 بن
تلميذ الزقان بن كثري أبا أدرك الوفاء أبا وإن أرضابه، عن وتميَّز به، َص وتخصَّ املنطق،
جميع لتدريس نفسه نصب ثم جالينوس، كتب بعض وقرأ رضوان، بن عيل الحسن أبي
َص.31 ولخَّ َ وفرسَّ بزعمه ورشح واإللهية، الطبيعية الفلسفة كتب وجميع املنطق، كتب
الظاهر أيام يف وكان والتواريخ، باألخبار العارفني مرص أدباء أحد الوفاء أبو وكان
األوائل، علوم يف تواليف وله مجلدات، ثالثة يف املستنرص سرية كتاب وله واملستنرص،

ص٤. السابق: املصدر 28
ص١٩٤. الفلسفة: تاريخ 29

ص٩٨. ج٢، أصيبعة: أبي ابن 30
املرصية. الكتب بدار خطية نسخة ص٧٧، املرصية: الرسالة 31
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ويقول كثرًة.32 عدده يُحَىص ال ما منها فجمع الكتب، اقتناء عىل حريًصا كان كما
سالمة الطبيب تالميذه من ويذكر فسادوا،33 زمانه فضالء املبرش عىل قرأ إنه القفطي:

الصلت.34 أبي بن أمية ناَظَر الذي اليهودي رحمون بن
وصفه الذي النحاس املنجم هللا رزق العرص هذا يف كانوا الذين الرياضيني ومن
شيخ وهو خربة، بعض وبتجرباتها دربة، بعض النجامة فروع يف «وله بقوله: أمية
جريدته ويف منسوب، إليه فجميعهم السحر، علََّمهم الذي وكبريهم بمرص املنجمني أكثر
الهندسة، بعلم قيًما كان الذي املرصي املهندس عيل وأبو معرتف.»35 وبفضله مكتوب،
من ويظهر شاعًرا، أديبًا ذلك مع وكان الهجري، السادس القرن أوائل يف يعيش وكان

مثًال: يقول فهو الهندسية، بدراسته متأثِّر أنه شعره

م��ن��وط ه��واي م��ن��ه��م ف��تً��ى ب��ك��لِّ م��ع��ش��ٍر م��ح��ب��ِة ف��ي ق��ل��ب��ي ت��ق��س��م
خ��ط��وط36 ل��دي��ه وأه��وائ��ي م��ح��ي��ٌط ل��ه وُه��ْم م��رك��ٌز ف��ؤادي ك��أنَّ

أيًضا: وقوله

اآلف��اق وف��ي م��ًع��ا ال��س��م��اء ف��ي م��ا ب��ه ي��ح��وي ال��ذي ال��ع��ل��م إق��ل��ي��دس
اإلن��ف��اق ع��ل��ى زاٍك ح��بَّ��ذا ي��ا إن��ف��اق��ه ع��ل��ى ف��وائ��ده ت��زك��و
ل��ل��ط��رَّاق ال��ع��ل��ي��اء إل��ى درج أش��ك��ال��ه وك��أن��م��ا س��لَّ��م ه��و
وال��راق��ي37 ال��م��رت��ق��ى ب��ذاك أَْك��ِرم م��رت��ق��ى ال��ش��ري��ف��ة ال��ن��ف��ُس ب��ه ت��رق��ى

يف كان نعلم كما والطب األطباء، من كبري عدد العرص هذا يف مرص يف وظهر
ومجادالتهم، األطباء مناظرات الفاطمية مرص يف وكثرت الفلسفة، علوم من العرص ذلك

رفاعي). (طبعة ٧٧ ج١٧من األدباء: معجم 32

ص١٧٦. القفطي: 33
ص١٠٦. ج٢، أصيبعة: أبي وابن ص١٤٢، القفطي: 34

ص١٢٧. القفطي: 35

ص٢٦٧. القفطي: 36
السابق. املصدر 37

112



الفلسفية العلوم

حوله، التآليف وكثرة أفقه واتساع العلم من النوع هذا ازدهار أسباب من ذلك فكان
لهم أوقفوا ما خالف وعطاياهم ِنَعمهم من عليهم وأغدقوا األطباء، الفاطميون وقرَّب
العزيز طبيب النرصاني مقرش بن منصور أن يُرَوى ما ذلك فمن شهرية، مرتبات من
إليه كتب علَِّته من تماثََل فلما اإلمام، مع الركوب عن َر وتأخَّ ٣٨٥ه، سنة اعتلَّ باهلل

نسختها: بخطه، رقعة العزيز

الرحيم الرحمن هللا بسم
هللا سلَّمه طبيبنا

من هللا وهبنا بما البشارة إلينا وصلت عليه، النعمَة وأتمَّ الطبيَب هللا سلََّم
الصحة من نحن رزقنا ما عندنا عدل لقد العظيم وهللا وبُْرئه، الطبيب عافية
أشمت وال بها، ل وعجَّ صحتك لنا وكمل النعمة، عليك هللا َم فتمَّ جسمنا، يف
ال مما وابتاله نحره، يف الكيَد يريد َمن كيَد وردَّ حاسًدا، وال عدوٍّا فيك بنا
عودك. ما أفضل إىل ورجوعك العثرة، وإقالتك فيك، الكفاية بعد له، طاقة

تسليًما.38 وسلََّم وآله النبي محمد خلقه من خريته عىل هللا وصىلَّ

الخري، له ويحب لصاحبه يخلص حميم صديق من إال تصدر ال الرسالة هذه فمثل
قدرته لطبيبه عرف فاإلمام املسيحي، طبيبه إىل مسلم إمام من صدرت إذا بالك فما
هللا لدين املعز إن يقال وكذلك صديًقا. واتخذه فقرَّبَه صناعته، يف كعبه وعلو فنه يف
وطبائع األدوية برتكيب عامًلا طبيبًا وكان العيزار، بن موىس الطبيب لنفسه اصطنع

األصول.39 رشاب ألف الذي وهو املفردات،
التميمي، سعيد بن أحمد بن محمد الطبيب والعزيز املعز عهد يف مرص عىل ووفد
بمرص األطباء ولقي األدوية، وتركيب العقاقري بخواص واشتهر املقدس، بيت من وهو
املعز، صحبة يف املغرب من القادمني الخاصة بأطباء واختلط وناَظَرهم، هم وحاَرضَ
عىل رادٍّ غري مذكراته، يف منصًفا كان إنه القفطي: ويقول أهلها. من بمرص واملقيمني
مجلدات عدة يف كبريًا كتابًا كلس بن يعقوب للوزير وصنَّف الحقيقة، بطريق إال أحد

ص٢١٩. السابق: املصدر 38
ص٢١٠. القفطي: 39
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التميمي وتويف األوباء»، رضر من والتحرُّز الهواء، فساد بإصالح البقاء، «مادة اه سمَّ
٣٧٠ه.40 سنة حدود يف بمرص

املرصي، اليهودي الخري أبو رحمون بن سالمة العرص هذا يف األطباء أشهر ومن
يف وأدخلهم مرص، أطباء من رأيته َمن «وأنبه الصلت: أبي بن أمية عنه قال الذي
الوفاء أبا لقي فإنه رحمون، بن سالمة الخري أبا يُدَعى اليهود من رجل األطباء؛ عداد
أرضابه، عن وتميَّز به َص تخصَّ املنطق صناعة من شيئًا عنه وأخذ فاتك، بن املبرش
جالينوس، كتب بعض عليه وقرأ رضوان، بن الحسن أبي تلميذ الزقاني الكثري وأدرك
واإللهية، الطبيعية الفلسفة كتب وجميع جميًعا، املنطق كتب لتدريس نفسه نصب ثم
كالمه يكثر كان بل وتحقيقه، تحصيله يف هنالك يكن ولم ص، ولخَّ وفرسَّ بزعمه ورشح
قبوًال، منه تجد لم سالمة إجابات ولكن أمية، وناَظَره 41«. فيزلُّ جوابه ويرسع فيضلُّ،

والفهم.42 ر التصوُّ بسوء فرماه
بالجيزة، ُولِد رضوان، بن عيل الحسن أبو هو العرص هذا أطباء أشهر من ولعل
مدينة إىل وانتقل للمعلمني، نفسه أسلم عمره من السادسة بلغ وملا فرَّانًا، أبوه وكان
وهو الفلسفة علوم من وغريه الطب دراسة يف وبدأ العلم، لطلب العارشة يف وهو مرص
إىل اضطر الحياة يف به يستعني ما إىل وحاجته ولفقره عمره، من عرشة الرابعة يف
كان نفسه الوقت ويف كذلك، وبالتعليم أخرى، مرة وبالتنجيم مرة، بالطب يتكسب أن
حياته؛ سني من والثالثني الثانية بلغ حتى التحصيل يف ويجدُّ العلم، طلب عىل يواظب
األطباء من غريه عىل تفوَّق بل طريقه، عن يكسبه كان ما وكفاه بالطب، يشتهر بدأ إذ
وجعله فاستخدمه، بأمره الحاكم به وسمع البالد، يف حسن ِذْكر له وصار املعارصين،
صيته ذاع كما املدينة، يف األمالك واقتنى حاله، فاتسعت املتطبِّبني، سائر عىل رئيًسا
عنده ما ويطلبون مراَسَلًة، يناظرونه كانوا فيها األطباء إن حتى اإلسالمية، البالد يف
باليربودي املعروف يوحنا بن جرجس الفرج أبو الطبيب راَسَله ْن فممَّ الطب، علم من
أصيبعة أبي ابن ويقول املرصيني. األطباء من وغريه رضوان ابن راَسَل الذي الدمشقي
من ا جدٍّ كثريًا شيئًا بخطه وكتب دقيقة، ومباحثات طبية إليهم عدة مسائل وله عنه:

و٧٥. ص٧٤، القفطي: 40
ص١٤٢. القفطي: 41
السابق. املصدر 42
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إحدى من ويُفَهم وجوامعها.43 ورشوحها جالينوس كتب من سيما وال الطب، كتب
واملناقشة للمناظرة به االختالط كثري وكان مرص، زار اليربودي أن رضوان ابن رسائل
بابن املعروف الحسن بن املختار الحسن أبو الطبيب ناَظَره كذلك الطبية.44 املسائل يف
مراسالت البغدادي والطبيب املرصي الطبيب بني فكان البغدادي، النرصاني بطالن
ه ويسفِّ عليه، اآلَخر ويردُّ إال رأيًا يبتدع وال كتابًا يؤلِّف منهما أحد يكن ولم عجيبة،
ومناِظره زميله ملشاهدة القاهرة عىل يَِفَد أن البغدادي بطالن ابن رأى ثم فيه. رأيه
وكان سنوات، ثالث بها وأقام وأربعمائة، وأربعني إحدى سنة مرص فدخل رضوان، ابن
الطبيبني، بني العلمية واملناظرات املناقشات شدة أسباب من املعزية بالقاهرة وجوده
منافسه وبني بينه كانت التي الوقائع َن تضمَّ كتابًا ووضع مرص، من بطالن ابن وخرج
الطبيبني بني املوازنة يف أصيبعة أبي ابن ويقول عليه.45 رضوان ابن وردَّ رضوان، ابن
ظرًفا، وأكثر لفًظا، أعذب بطالن ابن كان البغدادي: بطالن وابن املرصي رضوان ابن
وما الحكمية بالعلوم وأعلَم أطبَّ رضوان ابن وكان به، يتعلق وما األدب يف وأميز
هذه وُطِبعت بينهما، املناظرة يف الطبيبني لهذين رسائل خمس لنا وحفظ بها.46 يتعلق

القاهرة. بجامعة اآلداب بكلية الرسائل
عرصه أطباء جميع عىل يردُّ فكان فنِّه، يف ومهارته بعلمه معتزٍّا رضوان ابن وكان
بحثه يف سفاهة عنده وكانت األطباء، من سبقه َمن آراء عىل الردِّ كثريَ وكان وغريهم،
وعىل إسحق، بن حنني عىل يردُّ كان عندما ذلك وأكثر مناقشته، يريد َمن عىل وتشنيع
وكان الرازي.47 زكريا بن محمد بكر أبي وعىل بطالن، ابن أستاذ الطيب بن الفرج أبي
َه عريَّ َمن يف مقالة تأليفه ومن اللون، أسود الصورة، مشوَّه الِخْلقة، دميم رضوان ابن
الوجه، جميل يكون أن يجب ال الفاضل الطبيب أن الرسالة هذه يف َ وبنيَّ الخلقة، بقبح
حتى املرصي، رضوان ابن شكل قبح عن يتحدَّث البغدادي بطالن ابن كان ما وكثريًا

رضوان: ابن يصف األطباء» «بوقعة وسمها التي الرسالة يف قال إنه

ص١٤١. ج٢، األنباء: عيون 43

بجامعة اآلداب كلية (مطبوعات ص٤٣ املرصي: رضوان وابن البغدادي بطالن البن رسائل خمس 44

القاهرة).
ص١٠١. ج٢، األنباء: عيون 45

ص٢٤٢. ج١، األنباء: عيون 46

ص١٠١. ج٢، األنباء: عيون 47
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ال��نَّ��َدِم م��ن أع��ق��اِب��ه��نَّ ع��ل��ى ن��ك��ْص��َن وج��ُه��ه ل��ل��ق��واب��ِل ت��ب��دَّى ��ا ف��ل��مَّ
ال��رَِّح��ِم ف��ي ت��رك��ن��اه ك��نَّ��ا ل��ي��ت��ن��ا أََال ت��س��تُّ��ًرا ال��ك��الَم وأخ��َف��يْ��َن وُق��ْل��َن

لسانه.48 وسفاهة منظره قبح لشدة الجن؛ بتمساح به يلقِّ وكان
إبَّان يف أنه ذلك يف السبب إن وقيل حياته، أيام أواخر يف رضوان ابن عقل وتغريَّ
وعظمت اشتدت والتي الفاطمي، املستنرص حكم أيام بمرص حلَّْت التي العظمى املحنة
عنده، كربت ربَّاها يتيمة أخذ قد رضوان ابن كان وأربعمائة، وأربعني سبع سنة من
نحو الذهب من نفيسة أشياء َخر ادَّ قد وكان املنزل، لها خال األيام بعض يف كان ا فلمَّ
أحواله َْت فتغريَّ خرب، عىل منها يظفر ولم وهربت، الجميع فأخذت دينار، ألف عرشين
وتصانيفه مؤلفاته من وترك وأربعمائة، وخمسني ثالث سنة وتويف الوقت، ذلك منذ

كتاب. مائة من أكثر
التي الكثرية املناظرات فهذه بمرص؛ العقلية الحياة يف كبري أثر رضوان البن كان
األطباء عىل الرد يف كتبها التي املختلفة الردود وهذه األطباء، من غريه وبني بينه كانت
خصومه، وآراء رضوان ابن آراء إىل والفالسفة األطباء تنبيه يف أثرها لها كان السابقني،
اإلرسائييل الطبيب التالميذ: هؤالء فمن وطبَّه، ِعْلَمه عنه أخذوا تالميذ رضوان البن وكان
املشهورين األطباء من وكان إسحق، بن الحسن بن كثري وأبو الزفان، بن إفرائيم
عنده كانت حتى ونَْسخها الكتب بجمع االهتمام كثريَ وكان األئمة، واستخدمه بمرص،
يقوم ما ولهم يكتبون، اخ النسَّ عنده وكان وغريها، الطبية الكتب من كثرية خزائن
املعروف الحجري هشام بن سعيد بن محمد اخ النسَّ هؤالء جملة ومن منه، بكفايتهم
األفضل فسمع إفرائيم، من كتٍب رشاء أراد العراق ورَّاقي أحد إن وقيل ملساقة. بابن
تنتقل وال مرص يف الكتب تبقى وأن الصفقة، هذه بفسخ فأمر بذلك، الجمايل بدر بن
ويقال ألقابه. عليها وكتب األفضل، خزانة إىل وإضافتها برشائها وأمر أخرى، بالد إىل

مجلد.49 ألف عرشين عىل يزيد ما خلَّف إفرائيم إن
كتب من اإليمان لكتاب رشًحا حسداي بن يوسف جعفر أبو الطبيب وصنَّف

البطائحي. بن املأموني الوزير إىل نسبًة املأموني، الرشح اه سمَّ أبقراط،

ص٢٤٢. ج١، األنباء: عيون 48

.(١٨٨٢ مرص (طبعة ص١٠٥ ج٢، األنباء: عيون 49
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مقدار ندرك مرص، يف الطبية العلوم حركة عن ذكرناها التي األمثلة هذه ومن
العرص هذا يف استطاعت مرص وأن الفاطميني، حكم إبَّان وازدهارها العلوم هذه نشاط
من عدد عليها فوفد العلم، هذا مضمار يف اإلسالمية األقطار من غريها تنافس أن
جاء األندليس، الصلت أبي بن أمية الحرص: ال املثال سبيل عىل منهم نذكر الفالسفة
أمية وكان ٥٠٩ه، سنة الجمايل بدر بن األفضل نفاه أن إىل بها وظلَّ ٤٨٩ه سنة مرص
الوزير سجنه الفلسفية، علومه بجانب ممتاًزا وأديبًا فحًال، شاعًرا مختلفة، فنون يف عامًلا
الهيئة، علم يف الوجيز وكتاَب باألصطرالب، العمل رسالَة بالسجن وهو فصنَّف األفضل
رضوان ابن عىل الرد يف االنتصار اه سمَّ وآَخر املنطق، يف وكتابًا املفردة، األدوية وكتاَب
الشامي، هللا عبد أبا منهم: نذكر بمرص تالميذ له وكان إسحق. بن حنني عىل رده يف
عن وسنتحدَّث وغريهم، اد الحدَّ ظافر عنه وروى اإلسكندراني، الفياض بن وسليمان

الكتاب. هذا من الشعر باب يف أمية
الدين حميد أحمد العرص: هذا يف اإللهيات يف تحدَّثوا الذين الفالسفة أشهر ومن
وفد العراقني، بحجة اإلسماعيلية الدعوة يف ويُعَرف الكرماني، محمد بن هللا عبد بن
باإلمام البشارات «مباسم رسالته يف يقول فهو هللا. بأمر الحاكم عهد يف مرص عىل
السماء ورأيت زائًرا، العلوية والسدة مهاجًرا، النبوية الحرضة وردت ملا «فإني الحاكم»:
عىل وفد أنه إيلَّ ويَُخيَّل 50«… عظيم ابتالء تحت والناس عميم، بسحاب أظلت قد
رسائل عدة بها وصنََّف سنوات، عرش من نحًوا بمرص وظلَّ الدرزي، ثورة عقب مرص
يف الواعظة والرسالة الحسني، الهاروني الرشيف عىل الرد يف الكافية» «الرسالة منها:
باإلمام البشارات مباسم ورسالة الدرزية، دعاة أحد األخرم ابن الفرغاني عىل الرد
يف يتحدَّث نجده وُكتُبه الكرماني رسائل قرأنا وإذا وغريها. … الصوم ورسالة الحاكم،
«الرسالة يف كما اإللهية الفلسفة ويف العقل»، «راحة يف كما واإللهية الطبيعية الفلسفة
بِقَدم يقول َمن جواب يف الرضية ورسالة العوالم، مقابلة يف النظم ورسالة الدرية»،
أم الليل أسبق أيهما عن البحث يف وهي الحاوية والرسالة الصورة، وحدوث الجوهر
كتابه يف سيما وال الفلسفة، أقسام جميع يف تحدََّث الكرماني نجد وهكذا؛ … النهار
الكتاب هذا يف فهو الفاطمي، العرص يف الفلسفة كتب أقوم من يَُعدُّ الذي العقل» «راحة

بمكتبتي). خطية (نسخة الكرماني رسائل 50
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الفاطمي. املذهب عىل اإلسالمية بالصبغة املصطبغة اليونانية الفلسفة تالميذ من تلميذ
وصفاتها، الكلية النفس وانبعاث وخصائصه، وصفاته الكيل العقل إبداع عن وحديثه
أكرب من كان الكرماني أن عىل يدل والفساد، الكون وعالم الروحاني، العالم وعن
تاريخ يف أثره الداعي لهذا كان أن غرو وال الفلسفية، املوضوعات هذه يف الباحثني
وكتبه. رسائله من واقتبس عنه، أخذ بعده جاء َمن فكلُّ اليوم، إىل اإلسماعييل املذهب
العرص يف ازدهرت الفلسفية العلوم أن من قلناه ما نكرِّر أن نستطيع سبق مما
الفاطميني غري نجد بل األخرى، اإلسالمية األقطار يف مثيًال له نجد ال ازدهاًرا الفاطمي
من بها القائمني وأن إلحاديًة، دراسًة الفلسفية الدراسات اعتبار إىل يجنحون كانوا
يقوم مذهبهم وكان تفكريهم، يف أفًقا أوسع كانوا الفاطميني ولكن زنادقة، العلماء
بذلك فازدهرت بينهم، املناظرات مجالس وعقدوا علماءها، إليهم فجمعوا الفلسفة، عىل
وآراء باملنطق مستعينني الحقيقة، معرفة إىل للوصول البحث وقوي العلمية، الحركة

األقدمني. الفالسفة
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الثاني الفصل

والفقه العربية اللغة علوم

والنحو اللغة علوم (1)

دراسات هناك كان الفاطمية، بمرص ازدهرت التي الفلسفية الدراسات هذه بجانب
العلوم هذه وكانت ونقده، ورشحه القديم لألدب ورواية والنحو، اللغة علوم يف عربية
يف واملتعلمون العلماء عليها أْقبََل التي الدراسات من غريها مع جنب إىل جنبًا تسري
األخرى اإلسالمية البلدان من العلم طالب إليها يَِفُد كعبًة العلماء هؤالء وكان مرص،

عنهم. والرواية مرص علماء من لالستفادة
«أدب كتاب يف ذكرُت فقد مرص، عىل جديدة العربية الدراسات هذه تكن لم
يقرءون مرص يف املسلمون بدأ منذ مرص يف ُوِجَدْت العلوم هذه أن اإلسالمية» مرص
األسود أبو فعله ما نحو عىل بإعجامه ويهتمون والتابعني، الصحابة عن الكريم القرآن
ونحاة سيبويه كتاب وظهر النحو علم َن ُدوِّ إذا حتى إسحق، أبي بن هللا وعبد الدؤيل
الدراسة من اللون هذا نمو واطرد عنهم، األخذ عىل املرصيون أقبََل والبرصة، الكوفة
تيار استمر وقد واألندلس، املغرب بلدان من غريها عىل وفاضت مرص، غمرت حتى
الذين العلماء وكثر تلته، التي والعصور الفاطمي العرص يف بمرص الدراسات هذه
عون يشجِّ الفاطميون الخلفاء كان كيف ذكرنا وقد به، وُعِرفوا العلم هذا إىل انقطعوا
اللغوية الكتب اقتناء عىل حرصوا وكيف للعلماء، املرتبات ويحبسون الدراسات، هذه
أن غرو فال واملتعلمني، العلماء يدي بني الكتب من غريها مع وجعلوها والنحوية،
ويكفي الفنون، هذه يف كثرية كتبًا ويصنِّفون العلوم، هذه يف ينبغون كبريًا عدًدا رأينا
وكيف الدراسات، هذه عىل الناس أقبل كيف لندرك الرتاجم كتب عىل نظرًة نُلِقي أن

فيها. أُلَِّفْت التي الكتب عدد تضاَعَف
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علماء فعل كذلك فنونهم، يف واملذاكرة للمباحثة يجتمعون الفالسفة كان وكما
إسحق وأبا سعيد، بن الغني عبد والحافظ الهروي جنادة إن قيل: فقد واللغة، النحو
بينهم وتقوم بالقاهرة، العلم دار يف يجتمعون كانوا النحوي، املعري سليمان بن عيل
يف جعلوا أنهم والنحو اللغة بعلوم الفاطميني اهتمام من وبلغ ومذاكرات.1 مباحثات
حتى رسائل، من الكتَّاب عن يصدر كان ما يراجعون ونحويني لغويني اإلنشاء ديوان
باب يف ذلك عن وسنتحدَّث النحو، يف خطأ أو اللغة يف لحن الكتَّاب كتابات يف يظهر ال

الفنية. الكتابة
جعفر بن محمد هللا عبد أبو العرص، هذا يف ظهروا الذين العلماء أشهر ومن
إن ويقال الفاطمي، باهلل العزيز خدمة يف كان النحوي، بالقزاز املعروف التميمي
يف النحويون إليها أشار التي الحروف سائر فيه يجمع كتابًا يؤلِّف أن إليه م تقدَّ العزيز
الحرف ذكر إىل تأليفه يف يقصد وأن ملعنى»، جاء وحرف وفعل اسم الكالم «إن قولهم
لم جديد لون وهو املعجم، حروف عىل ذلك من ألَّفه ما يجري وأن ملعنى، جاء الذي
جمعه ما جملة فبلغ الكتاب، هذا مواد بجمع القزاز فقام النحاة، من أحد إليه يسبق
أن األنموذج: كتاب يف رشيق بن الحسن عيل أبي عن خلكان ابن ويروي ورقة. ألف
وخاصة والعلماء امللوك عند مهيبًا وكان املتأخرين، ألسنة وقطع املتقدمني، فضح القزاز
ملًكا لسانه يملك دنيا، أو دين علم يف إال الخوض قليل العامة، عند محبوبًا الناس،
املشهورة، املختارة الكتب من وهو اللغة، يف الجامع كتاب القزاز هللا عبد وألبي شديًدا.2

بالقاهرة. وأربعمائة عرشة اثنتي سنة وتويف
فقد املهلبي، أحمد بن عيل الفاطمي العرص يف مرص شاهَدتْهم الذين العلماء ومن
املعز جلساء من وكان األشعار، وتفسري األخبار ورواية واللغة، النحو يف إماًما كان
ْن وممَّ األخشيدي، كافور إىل مقرَّبًا ذلك قبل املهلبي وكان إليهما، املقرَّبني والعزيز
ياقوت يروي علمية. محاورات بعض املتنبي وبني بينه وكانت مرص، يف املتنبي عاَرصَ

العدواني: قول يف املتنبي وبني بيني وقع قال: املهلبي أن

ص٢١٣. للسيوطي: الوعاة بغية 1
.٥٤ ص ج١، خلكان: ابن 2
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اس��ق��ون��ي ال��ه��ام��ة ت��ق��ول ح��ت��ى أض��رب��ك وم��ن��ق��ص��ت��ي ش��ت��م��ي ت��دع إال ع��م��رو ي��ا

من اشقوني والصواب البيت، هذا يف يغلطون الناس إن قال: املتنبي أن وذلك
يُرَو لم أنه أحدها وجوه: يف أخطأت له: فقلت املشط. وهو باملشقاة الرأس شقأت
وما فيه، الخرب تعرف ال أظنك فإني وأيًضا بالهمزة، شقأت يقال أنه واآلَخر كذلك،
فإذا اسقوني، تقول تزال ال بصاحبها يثأر لم إذا إنها الهامة؛ يف تقول العرب كانت

الدم.3 ذلك رشب كأنه سكن به ثأروا
إن وقيل املرصي،4 والد البن واملمدود املقصور كتاب عىل الرد يف كتاب وللمهلبي
املرصيني من كثري وروى نفسه. إىل ونسبها املتنبي عن الكتاب هذا مادة أخذ املهلبي
بهزاد، وابنه النجريمي، يعقوب بن يوسف يعقوب أبو تالميذه: أشهر ومن املهلبي، عن
٢٨٥ه.5 سنة املهلبي وتويف وغريهم. مرص، نزيل العرويض إسماعيل بن الرحمن وعبد
الذي بابشاذ بن أحمد بن طاهر الحسن أبو العرص: ذلك يف مرص علماء أشهر ومن
ديوان يف الكتَّاب رسائل تصحيح إليهم ُعِهد الذين أحد وهو النحو، يف عرصه إمام ُعدَّ
وقرأ شبابه، عنفوان يف مرص دخل التربيزي الخطيب أن خلكان: ابن يروي اإلنشاء،
بغداد.6 إىل عاد ثم اللغة، علوَم وغريه النحوي بابشاذ بن الحسن أبو الشيخ بها عليه
ثالث الكتاب هذا من ويوجد العربية، فن يف املحسنية املقدمة كتاب الكتب من ألََّف
للزجاجي، الجمل ورشح املقدمة، هذه عىل رشح وله املرصية، الكتب بدار خطية نسخ
اها سمَّ مجلدة عرشة خمس بلغ كتاب النحو يف وله الرساج، البن األصول كتاب ورشح
َمن عند الكتاب بهذا احتفظوا بعده من تالميذه أن ذلك الغرفة»؛ «تعليق بعده النحاة
محمد هللا عبد تلميذه إىل انتقلت فقد عمرو، بجامع حلقته يف بابشاذ ابن موضع تصدََّر
هللا عبد محمد أبي صاحبه إىل بعده انتقلت ثم اللغوي، النحوي السعدي بركات بن
واحد كل فكان الفيل، بثلط املنبوز النحوي الحسني أبي إىل بعده ثم النحوي، بري بن
جماعة اجتهد ولقد بحفظها. إليه ويعهد تالميذه، أخص إىل يهبها العلماء هؤالء من

رفاعي). (طبعة ص٢٢٤ ج١٢، األدباء: معجم 3

بعدها. وما ص٦٩ اإلسالمية: مرص أدب كتاب راجع 4

ص٤٦٤. ج٤، الرواة: وأنباء ص٢٢٤، ج١٢، األدباء: ومعجم ص٣٢٨، الوعاة: بغية راجع 5

ص٢٣٣. ج٢، خلكان: ابن 6
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الفاطمية مرص أدب يف

بابشاذ ابن بعلم الناس انتفع وهكذا ذلك، من يتمكَّنوا فلم نسخها، يف الطالب من
يف وانقطع اإلنشاء، بديوان عمله من واستقال أيامه، أواخر يف َد تزهَّ وقد وبتصانيفه،
فسقط، قدمه فزلت الجامع، سطح إىل الغرفة من ليلة ذات فخرج عمرو، بجامع غرفٍة

وأربعمائة.7 وستني تسٍع سنة رجب من الثالث اليوم يف ميتًا وأصبح
السعدي عيل بن جعفر بن عيل واللغة النحو علماء من يُذَكر أثر لهم ْن وممَّ
عىل وقرأ ، شبَّ فيها صقلية، من ولكنه مرصيٍّا، يكن لم الصقيل، القطاع بابن املعروف
أرشف ملا صقلية عن رحل ثم وأمثاله، اللغوي الصقيل بكر أبي الرب كابن علمائها
ولقيه له، وطنًا متَِّخذها مرص عىل فوفد خمسمائة، سنة حدود يف تملُّكها عىل الفرنج
بالرعاية، الجمايل بدر بن األفضل الوزير ه وخصَّ إكرامه، يف وبالغوا بالحفاوة، املرصيون
بكر أبي عن القطاع ابن روى وقد األدب. وفنون العربية علوم يف لولده بًا مؤدِّ وجعله
يف الكتاب هذا رواية اشتهرت القطاع ابن طريق وعن للجوهري، الصحاح كتاب الصقيل
فيما املرصي النحوي بري بن محمد عليها اعتمد الصحاح كتاب عىل حواٍش وله اآلفاق،
الدرة كتاب منها: أخرى تصانيف عدة القطاع والبن الصحاح، حوايش من عليه تكلََّم
شاعًرا، وسبعني مائة عىل اشتمل — صقلية جزيرة أي — الجزيرة شعراء يف الخطرية
وكتاب كلها، األسماء أبنية فيه جمع اللغة، يف األسماء وكتاب شعر، بيت ألف وعرشين
مجلدات، ثالث يف وغريهما طريف ابن وأفعال القوطية ابن أفعال فيه هذََّب األفعال
رضيح بقرب وُدِفن وخمسمائة، عرشة خمس سنة صفر يف وتويف صقلية، تاريخ وله

الشافعي.8
يف مرص يف نبغوا الذين واللغويني النحاة جميع عن للحديث هنا املجال يتسع وال
ومحمد العميدي، أحمد بن ومحمد البازودي، أحمد بن محمد أمثال: الفاطمي، العرص
النحويني أخبار صاحب اليمني عمري بن الحسني بن ومحمد الجرجاني، أحمد بن
بن حميد بن محمد وأمثال القضاعي، القايض أستاذ وهو ودمنة، كليلة أمثال ومضاهاة
بجامع املؤذنني رياسة كانت إليه الذي الهروي سهل أبو محمد بن عيل ومحمد حيدرة،

ص٢٧٢. الوعاة: وبغية ص٢٣٥، ج١، خلكان: وابن ص١٠٥، ج٥، الزاهرة: النجوم راجع 7

(طبعة ص٢٧٩ ج١٢، األدباء: ومعجم ص٣٣٩، ج١، خلكان: وابن ص٢٣١، الوعاة: بغية راجع 8

رفاعي).
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والفقه العربية اللغة علوم

أدبية تصانيف وله دمياط، قضاء ويل الذي ٤١٣ سنة املتويف مطرف بن وأحمد عمرو،
الحافظ. الصوري هللا عبد ألبي أجاز الذي وهو شعر، ديوان له شاعًرا كان كما ولغوية،
نرى األخرى، البالد من مرص استوطنوا الذين أو املرصيني العلماء هؤالء وبجانب
الكسب أو العلم طلب يف العربية األقطار إىل يرحلون كانوا الذين العلماء من كبريًا عدًدا
من غريها إىل أو بالدهم إىل تركوها ثم الزمان، من ردًحا بها وأقاموا مرص عىل وفدوا به،
علماء من هم استفادوا كما علومهم، عنهم أخذوا تالميذ مرص يف تركوا ولكنهم البلدان،
بمكة، ُولِد املكي، ظفر بن محمد بن هللا عبد بن محمد العلماء هؤالء من نذكر مرص.
بعدها انتقل طويلة، مدة باملهدية وأقام إفريقية، إىل عنها ورحل صباه، يف مرص وقدم
الشيعة بني الكربى الفتنة هناك وشاَهَد حلب عىل وفد ثم مرص، إىل ومنها صقلية، إىل
.٥٦٥ سنة مات أن إىل بها وأقام حماة، فقصد كتبه نُِهبت الفتنة هذه ويف والسنة،
الكبري، التفسري التفسري، يف الحياة ينبوع الكتب: من وله نحويٍّا، منه أكثر لغويٍّا وكان
يف الحريري عىل الرد النحو، يف والبيان القواعد املعنوي، االستنباط اللغوي، االشرتاك

الكتب.9 من وغريها املقامات، رشح يف املطول الغواص، درة
صقلية، من كان النحوي، بالذكي املعروف الصقيل الكناني الفرج أبي بن ومحمد
بأصبهان وتويف النحو، أئمة من وكان الهند، إىل وصل حتى اإلسالمي العالم وطاف

٥١٦ه.10 سنة
وراويته، القضاعي القايض تلميذ الخزرجي، بكر أبو مزاحم يحيى بن ومحمد
من وأصله الروايات، بأشهر للقراءات الناهج كتاب وألََّف العربية، علوم يف نهايًة وكان
بطليوس مدينة إىل عاد ثم الزمن، من ردًحا بها أقام حيث مرص إىل ورحل لشبونة،

٥٠١ه.11 سنة بها وتويف املرصيني، عن رواه بما فيها يحدِّث
عاد ثم ومرص، الشام إىل رحل كويف وهو الهاشمي، أحمد بن محمد بن وإبراهيم
النحو يف ق وتفوَّ الشعر، من حظ له وكان ،٤٦٦ سنة شوال يف تويف وبه موطنه، إىل

ومنها: مرص، يف وهو أنشدها التي القصيدة صاحب وهو واللغة،

ص٥٩. الوعاة: بغية راجع 9

ص٩٠. البغية: 10
ص١١٥. البغية: 11
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الفاطمية مرص أدب يف

وال��ق��ربَ��ى وال��م��ع��اه��د ده��ري ت��ن��ك��رُت ف��إن��ن��ي أن��َت ك��ي��ف ت��س��أل��ي��ن��ي ف��إن
غ��ربَ��ا م��ن��ت��زًح��ا األوط��ان ع��ن ب��ع��ي��ًدا ي��س��رُّن��ي ك��م��اًال م��ص��ر ف��ي وأص��ب��ح��ُت
ال��دربَ��ا ورأى ب��َك��ى ��ا ل��مَّ وص��اح��ب��ه م��رة ال��ق��ي��س ك��ام��رئ ف��ي��ه��ا وإن��ي
ت��ربَ��ا ل��ه��ا خ��ف��ي م��س أال ال��ل��ه إل��ى ف��ت��وب��ة زوي��ل��ه ب��اب��ي م��ن أَنْ��ُج ف��إْن

له حصل وكان األبيات، هذه قال بأنه ثنا حدَّ الشاعر العالم هذا أن الطريف ومن
الغربة بشدة يشعر كان فإنه ذلك ومع مرصية،12 دينار آالف خمسة باهلل املستنرص من

بالده. عن
الذي النحوي األندليس سعيد أبي بن هللا عبد الة الرحَّ العلماء: هؤالء من ونذكر
بن محمد بن الجبار وعبد ٥٢٠ه.13 سنة وتويف لإلقراء، عمرو جامع يف حلقة له كانت
بها ألقى حيث بغداد إىل ورحل العربية، بها وأقرأ مرص، قدم الذي اللغوي املعافري عيل
بابن املعروف القرطبي الوليد بن الحسن ومنهم املرصي.14 بري ابن شيخ وهو علومه،
وثالثمائة.15 وستني سبع سنة ومات فيها، ورأس مرص، إىل خرج فقد النحوي، العريف
ثم علمائها، عن وأخذ مرص، قدم النحوي، القابيس صدقة بن نرص نذكر كذلك
وكتب الزند، سقط ديوان عنه وأخذ املعري، العالء أبا والَزَم النعمان، معرة إىل َه توجَّ
عليه وقرأه الفاطمي، هللا بأمر للحاكم فقدَّمها مرص إىل وعاد لنفسه، جيدة نسخًة منه
يحمل أن بحلب الوايل الدولة عزيز إىل أرسل الحاكم إن قيل: حتى املعري نظم فأعجبه

املعري.16 فاعتذر مرص، إىل املعري
العرص، هذا يف بمرص اللغة علوم درس يف النشاط هذا نلمس أن نستطيع إذن
الجامع ففي الدرس؛ هذا أماكن َدْت تعدَّ كما إنتاجهم، وكثر العلماء، عدد كثر وكيف
ويف والطالب، العلماء يجتمع كان العلم دار ويف الدرس، حلقات تقام كانت األزهر
كتابنا يف نشاطها عن ثنا تحدَّ التي التدريس حلقات استمرت بالفسطاط عمرو جامع

ص١٨٨. البغية: 12

ص٢٨٢. البغية: 13

ص٢٩٥. البغية: 14

ص٣٠٢. البغية: 15

ص٤٠٣. البغية: 16
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والفقه العربية اللغة علوم

فحسب، مرص يف الدرس مراكز والفسطاط القاهرة تكن ولم اإلسالمية». مرص «أدب
الحافظ عن الرتاجم كتُب نقَلْت وقد والطالب، بالعلماء تزخر أيًضا اإلسكندرية كانت بل
هذا يف اإلسكندرية شهدتهم الذين واملتعلمني العلماء من كبري عدد تراجم السلفي

اإلسكندرية. عىل وفدوا الذين والعلماء العرص،
عىل قرأ النحوي الحسيني األرقط بن حميد بن محمد أن السيوطي ثنا يحدِّ كما
واألدب، الكريم القرآن علوم عنه تُؤَخذ بأسوان وظلَّ األدَب، بأسوان األديب القايض
مرص، يف العلم مراكز من قوص وكانت ٥٤١ه.17 سنة وتويف قوص، إىل وانتقل
للعلم كثرية مراكز بمرص كان أنه كله هذا ومعنى بعُد، فيما كله ذلك عن وسنتحدث

والقاهرة. الفسطاط بجانب والثقافة

القرآن وعلوم القراءات (2)

يدور وما الكريم، القرآن بسبب نشأت إنما واإلسالمية العربية العلوم أن املعروف من
م وتفهُّ إعجازه، أرسار ومعرفة غريبه، وتفسري حروفه، ضبط من القرآن دراسة حول
العلوم هذه رأينا أن غرو فال القرآن، بسبب إال تنشأ لم اللغة وعلوم النحو فعلم معانيه،
اإلسالمية األقطار جميع يف املسلمني اهتمام موضع القرآن دراسة حول تدور كانت التي
من ذكرناه ما نحو عىل املسلمون دخلها منذ العلوم هذه مرص عرفت فقد مرص، ومنها
جاء حتى وتزدهر تنمو الدراسات هذه واستمرت اإلسالمية»، مرص «أدب كتاب يف قبُل
يقيمها كان التي الحفالت كل ففي ورعايتهم؛ عنايتهم الدراسات هذه فأولوا الفاطميون
قارئ كل وكان اإلمام، يدي بني يقرءون الحارضين مقدمة يف القرَّاء كان الفاطميون
الحفالت تُختتَم وكذلك العطاء. من قسط بأكرب ليفوز اإلمام من القربى ينال أن يحاول
يشء أشبه وهم اإلمامية، الحرضة قرَّاء هناك فكان الكريم، القرآن من َ تيرسَّ ما بقراءة
عدد وكان والخلع، الهبات سوى الشهري جاريهم ولهم الدولة، يف رسميني بموظفني
علوم يف وضعوها التي كتبهم كثرت كما ا، جدٍّ كبريًا الدراسات بهذه اهتموا الذين العلماء
فقد الحويف، سعد بن إبراهيم بن عيل الحسن أبا العلماء هؤالء من نذكر الكريم، القرآن
األدفوي، بكر وأبي النحاس جعفر أبي عن أخذ القرآن، وتفسري بالعربية عامًلا كان

ص٤٠. البغية: 17
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الفاطمية مرص أدب يف

القرآن وإعراب العربية يف لإلفادة َر وتصدَّ عنهم، وأخذ املغرب علماء من جماعة ولقي
ثالثني يف القرآن» تفسري يف «الربهان اسمه تفسري وله كثري، خلق عنه وأخذ وتفسريه،
النحو يف وصنَّف مجلدات، عرشة يف القرآن علوم كتاب القرآن إعراب يف وله مجلًدا،
كتاب صاحب املقرئ الصقيل خلف بن إسماعيل أستاذ وهو النحو، يف املوضح كتاب

٤٣٠ه.18 سنة الحويف تويف مجلدات. تسعة يف القراءات إعراب
املعروف املرصي، عدي أبا إسحق بن محمد بن عيل بن العزيز عبد كذلك ونذكر
عليه وقرأ مالك، بن هللا عبد بن بكر أبي عىل قرأ زمانه، يف القرَّاء مسند اإلمام، بابن
نفيس وابن طالب، أبي بن ومكي غليون، بن طاهر أمثال املعروفني العلماء من عدد

19.٣٨١ سنة وتويف وغريهم.
وإنه ورش، لقراءة ضابًطا محقًقا كان اإلمام ابن إن الشذرات: صاحب ويقول
يعقوب أبي صاحب سيف بن بكر أبي عىل وقرأ قديد، وابن زبان بن محمد عن حدَّث
املفرسِّ النحوي املقرئ املرصي أحمد بن عيل بن محمد األدفوي بكر أبو وكان األزرق.20

النحاس جعفر أبي عن العلم أخذ ثم ابًا، خشَّ أصله كان عرصه، يف وعاملها مرص شيَخ
حتى القرآن علوم يف وبرع أحمد، بن املظفر غانم أبي عىل ورش برواية وقرأ النحوي،
أكرب من حلقته وكانت نافع، قراءة يف وقته يف باإلمامة وانفرد مرص، يف عرصه أهل ساد
االستفتاء كتاب اه سمَّ مجلًَّدا وعرشين مائة يف التفسري يف كتاب وله العلمية، الحلقات
سنة يف بل السيوطي: ويقول ٣٨٧ه.21 سنة األول ربيع يف وتويف القرآن. علوم يف

٣٨٨ه.22
بمرص القرَّاء شيخ وكان الطرسويس، أحمد بن الجبار عبد أيًضا العلماء ومن
املجتبى كتاب وله الصقيل، خلف بن إسماعيل الظاهر أبي أساتذة ومن زمانه، يف
بن موىس بن أحمد بن فارس نذكر وكذلك ٤٢٠ه.23 سنة وتويف القراءات، يف

ص١٦٥. ج٦، وياقوت: ص٣٢٥، والبغية: ص٣٣٢، ج١، خلكان: ابن راجع 18

ص٢٨٠. ج١، املحارضة: حسن 19

١٣٥٠ه). سنة مرص (طبع ص١٠١ ج٣، الذهب: شذرات 20

ص١٠١. ج٣، الذهب: شذرات 21

ص٢٨٠. ج١، املحارضة: حسن 22

ص٢٨١. ج١، املحارضة: حسن 23
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التكبري باب يف املذكور وهو الثماني، القراءات يف املنشأ كتاب مؤلِّف الرضير عمران
بن عثمان «أن السلفي: الحافظ عن ياقوت ويروي 24.٤٠١ سنة وتويف الشاطبية، يف
ابن عىل القرآن وقرأ ولغًة، نحًوا بمكان، العلم من كان الصقيل الرسقويس عمر بن عيل
مرص جامع يف له وصارت والعروض، والنحو القراءات يف تواليف وله وغريه، الفحام
الفراء بركات وابن صادق كأبي عليه أقرأ كنُت َمن وعىل كثريًا، عيلَّ وقرأ لإلقراء، حلقة

وآَخرين.»25 املوصيل
بجانب املؤلفات فيها وكثرت خاصة، مكانة مرص يف القرآن لعلوم كان وهكذا
من ونستطيع املرصية، العقلية الحياة يف أثره له كان بما والفنون العلوم من غريها
تفسري يف يتفقون ال كانوا الذين الفاطميني أن َ نتبنيَّ أن أسلفناها التي اللمحة هذه
يقول ما يخالف باطنيٍّا تأويًال الكريم للقرآن أن مدَِّعني املسلمني، باقي مع القرآن
وسمحوا بمرص، كانوا الذين العلماء هؤالء لتفسري صدورهم أفسحوا قد ون، املفرسِّ به
أن عىل يدل فهذا العلم؛ طالب عىل التفسري دروس وإلقاء املساجد، يف بالتحلُّق لهم
ح وسنوضِّ األخرى، والنَِّحل الِفَرق أصحاب من غريهم مع متسامحني كانوا الفاطميني

بعُد. فيما ذلك

الحديث رواية (3)

وكثَرْت األخرى، اإلسالمية البالد يف األمر عليه كان كما مرص يف الحديث رواية نشطت
أشهر ومن اإلسالم، دخول منذ الرواية مراكز أهم من مرص وكانت طلبه، يف الرحلُة
املرصي حسن بن عيل بن محمد بكر أبو الفاطمية مرص يف كانوا الذين املحدِّثني
عنه وروى عيل، وأبا النسائي وسمع ومائتني، وثمانني اثنتني سنة ُولِد تنيس، نزيل

وثالثمائة.26 وستني تسع سنة وتويف وغريه، الدارقطني
النسائي عن روى املرصي، العسكري محمد بكر أبو رشيق، بن الحسن ومعارصه
تاريخه يف الطحان ابن يقول وفيه سعيد، بن الغني وعبد الدارقطني أخذ وعنه أيًضا،

ص٢٨٢. ج١، املحارضة: حسن 24

ص١٣٠. ج١٢، األدباء معجم ياقوت: 25
ص١٩٩. ج١، املحارضة: حسن 26
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يف ُولِد منه.» حديثًا أكثر عامًلا رأيُت «ما املرصي: يونس ابن لتاريخ ذيًال جعله الذي
وثالثمائة.27 سبعني سنة اآلخرة جمادى يف وتويف ومائتني، وثمانني ثالث سنة صفر

البلخي، مرسور بابن املعروف محمد بن الواحد عبد الفتح أبو الجوال واملحدِّث
وتويف بمرص وأقام سعيد، بن الغني عبد عنه وروى يونس، بن سعيد ابن عن روى

وثالثمائة.28 وسبعني ثماٍن سنة
سنة ُولِد األزدي، سعيد بن الغني عبد محمد أبو العرص هذا يف اظ الحفَّ أشهر ومن
الغني عبد ونشأ والدته، من سنوات خمس بعد والده وتويف وثالثمائة، وثالثني ثالث
املرصي،29 الكناني القاسم بأبي املعروف محمد بن حمزة عن فروى للحديث، محبٍّا
ورَوى والَزَمه بالدارقطني اتصل ثم البلخي، مرسور وابن عيل، بن محمد بكر وأبي
نعم، فقال: علمه؟ يُرَجى أحًدا الحديث يف رأيت هل ُسِئل: الدارقطني إن وقيل عنه.
مرص من الدارقطني خرج وملَّا الغني. عبد له يَُقال نار شعلة كأنه بمرص شابٍّا رأيت
— خلًفا عندكم تركت لقد لهم: فقال وبكوا، مفارقته عىل وتحزنوا املودِّعون، جاءه
عَرَضه واملختلف املؤتلف كتابه صنََّف ملا الغني عبد إن أيًضا: وقيل الغني. عبد يعني
فقال: عنك؟ أخذته ومعظمه لك أقرؤه كيف فقال: اقرأه. له: فقال الدارقطني، عىل
يقول كان أنه أيًضا الدارقطني عن وروي جمعته.30 قد واآلن متفرًِّقا عني أخذته نعم،

بفائدة.31 إال عنه وانفصلت به اجتمعت ما مثله، طريقي يف رأيت ما عنه:
عيل أبي وبني اللغوي، جنادة أسامة أبي وبني سعيد، بن الغني عبد بني وكان
أمر ا فلمَّ ومحادثات، ومذاكرات العلم، دار يف واجتماع أكيدة، مودٌة األنطاكي املعري
يلحق أن من خوًفا الغني عبد استرت األنطاكي، عيل وأبي جنادة بقتل هللا بأمر الحاكم
يف وتويف فظهر، األمر عىل له حصل حتى مدًة مستخفيًا وأقام لهما، لصداقته بهما
جعل جامعه بناء هللا بأمر الحاكم أراد وملَّا ٤١٠ه. سنة وقيل ٤٠٩ه، سنة صفر

املحارضة. حسن 27

السابق. املصدر 28

الزاهرة. النجوم 29
ص٣٠٥. ج١، خلكان: ابن 30

ص٢٤٤. ج٤، الزاهرة: النجوم 31
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واملختلف املؤتلف كتابه ُطِبع وقد ونظره.32 بنائه عىل سعيد بن الغني عبد الحافظ
١٣٢٦ه. سنة بالهند

الحافظ هو الفاطمية، الدولة أواخر يف مرص شهَدتْهم الذين املحدِّثني أشهر ولعل
زمانه أوحد وكان اإلسناد، علو إليه انتهى خريًا، َديِّنًا ثَبْتًا ناقًدا متقنًا وكان السلفي،
طاف قد وكان النجوم: صاحب ويقول الرواية.33 بقوانني وأعلمهم الحديث، علم يف
فأخذ بغداد ورد والحديث.34 العلم لطلب حافيًا يميش وكان املشايخ، ولقي الدنيا
روى كما اللغة، علوم التربيزي الخطيب وعن الفقه، علوم الهراس الحسن أبي عن
ودخل علمائها، عن وأخذ دمشق دخل ثم وغريه، الرساج بن جعفر محمد أبي عن
بن العادُل له وبنى عليه، وسمعوا الناس فقصده واستوطنها، ٥٢١ه سنة اإلسكندرية
وفوَّض ٥٤٦ه، سنة باإلسكندرية مدرسًة الفاطمي الظافر وزير السالر بن عيل الحسن
ومن مثله، أيامه آِخر يف يكن لم حتى الحديث، يف الهجرة إليه وصار إليه.35 أمرها
والحافظ اإلسكندري، الصغراوي حفص بن الرحمن عبد الدين جمال تالميذه: أشهر
من وغريهم السكندري، الدين رشف والحافظ الصوري، فاضل بن عيل الحسن أبو

نؤرِّخه. الذي العرص هذا ييل الذي العرص يف ظهروا الذين الحديث اظ حفَّ
بعض يف وتباَحثَا السلفي الحافظ لقي اإلسكندرية عىل الغزايل حامد أبو وفد وملا
فمن الشعر، من مقطعات بعض له كان وكذلك كثرية، فهي وأماليه كتبه أما املسائل.

سنِّه: ِكَرب يف قوله

ح��اض��ر ذه��ن��ي ال��ح��م��د، ف��ل��رب��ي وم��ض��ى ش��ب��اب��ي ب��اَن إْن أن��ا
ن��اض��ر36 ع��ل��وم��ي ُغ��ْص��ُن ك��ب��ًرا، أَْع��ُظ��م��ي وج��ف��ت خ��ف��ت ول��ئ��ن

سنة تويف إذ سنني؛ بخمس املائة جاَوَز إنه قيل حتى به َمْت تقدَّ السن أن ذلك
وخمسمائة. وسبعني ستٍّ

ص١٧٩. ج٤، الزاهرة: النجوم 32
ص٢٠٠. ج١، املحارضة: حسن 33

ص٨٧. ج٦، الزاهرة: النجوم 34
ص٣١. ج١، خلكان: ابن 35

ص٨٧. ج٦، الزاهرة: النجوم 36
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الحافظ الحديث طلب يف العرص هذا يف مرص عىل وفدوا الذين الني الرحَّ ومن
واإلسكندرية بمرص ولقي األندليس، العربي بابن املعروف هللا عبد بن محمد بكر أبو
سنة األندلس إىل وعاد منه، املرصيني بعض استفاد كما عنهم، روى املحدِّثني من جماعة
أحد وكان القيرساني، بابن املعروف املقديس طاهر بن محمد الفضل وأبو ٤٩٣ه.37
والثغور ومرص والشام بالحجاز روى خاص، بوجه والحديث العلم طلب يف الني الرحَّ

٥٠٧ه.38 سنة ببغداد وتويف وفارس، والعراق والجزيرة

السنة أهل مذاهب دراسة (4)

فقد اآلن، إىل الفاطمي العرص منذ الكتَّاب اختالف فيه كثر ملوضوع نعرض وهنا
وتطرَّفوا الديني، ملذهبهم التعصب شديدي كانوا الفاطميني أن إىل املؤرخني أكثر ذهب
يف وإنهم رغبة، ال رهبًة عقيدتهم اعتناق عىل الناس أكرهوا إنهم حتى عصبيتهم يف
السيوطي: ويقول تقتيًال، أفنوهم بل السنة، أهل مذاهب علماء اضطهدوا ذلك سبيل
واملالكية الشافعية أي — الثالثة املذاهب أئمة من بمرص كان َمن أفنوا الفاطميني إن
من قليل وذهب والشيعة.39 الرفض مذهب وأقاموا وترشيًدا، ونفيًا قتًال — والحنفية
الصقيل جوهر وأن بالرعية، ورفق تسامح أهل كانوا الفاطميني أن إىل املحدثني املؤرخني
الدين، يف إكراه وال يرتضونه الذي الديني املذهب يختاروا بأن للمرصيني األمان أعطى
مسلًما، يكن لم َمن الدولة وظائف أكرب يف استخدموا أن إىل الفاطميني تسامح وبلغ
أما يهوديٍّا، أو مسيحيٍّا كان َمن اإلنشاء دار وكتَّاب األقاليم يف والنوَّاب الوزراء من فكان
بالتقلُّب ُعِرف الذي هللا بأمر الحاكم أيام يف كان فقد السنة بأهل حاق الذي االضطهاد

وأحكامه. سياسته يف

ص٤٨٩. ج١، خلكان: ابن 37

ص٤٨٩. ج١، خلكان: ابن 38
ص٢٧٤. ج١، املحارضة: حسن 39

130



والفقه العربية اللغة علوم

الشافعية فقهاء

السنة أهل مذاهب علماء من كبريًا عدًدا رأينا والتاريخ، الطبقات كتب يف نظرنا وإذا
برص تحت املستمعني جمهور عىل تعاليمهم ويلقون الفاطمية، مرص يف يعيشون كانوا
الشافعي: مذهب علماء فمن سوء. يمسهم أن دون دعوتهم ودعاة الفاطمية الدولة رجال
وأفاد بها أمىل فقد مرص، نزيل البغدادي عيىس بن أحمد بن محمد الفضل أبو القايض
محقًقا فقيًها كان فقد عيل، بن برش بن نرص القاسم وأبو ٤٤١ه.40 سنة تويف حتى
املوصيل الحسني بن عيل الحسن أبو والقايض ٤٧٧ه.41 سنة وتويف مربًزا، ومناظًرا
متسعة، وروايات تصانيف له مشهوًرا فقيًها وكان ٤٠٥ه، سنة بمرص املولود الخلعي
عرشين الشريازي الحسن بن أحمد نرص أبو له وجمع إسناًدا، مرص أهل أعىل وكان
فقد املذهب شافعي كان أنه من وبالرغم «الخليعات»، اها وسمَّ عنه وخرَّجها جزءًا،
سنة بمرص ومات واحد، يوم بعد استقال ولكنه ٤٥٠ه، سنة القضاءَ الفاطميون ه والَّ
الشافعية، فقهاء من أيًضا والده وكان بالقرافة، الخلعي مسجد إليه ويُنَسب ٤٩٢ه،

٤٤٨ه.42 سنة بمرص تويف
مسلم بن إبراهيم بن سلطان الفتح أبو العرص: ذلك يف أيًضا الشافعية فقهاء ومن
أكثرهم، قرأ وعليه بمرص، الفقهاء أفقه من كان السلفي: الحافظ عنه قال الذي املقديس،
إىل بها فظلَّ مرص دخل ثم املقديس، نرص الشيخ عىل ه وتفقَّ ٤٤٢ه سنة بالقدس ُولِد

٥١٨ه.43 سنة تويف أن
اتخذ الذي امليورقي عيل بن العزيز عبد بن يوسف الحجاج أبي عن نقول وكذلك
روى الذين أحد وهو الفقهاء، بني الخالف يف تعليقه وصنََّف له، موطنًا اإلسكندرية
نجا بن جميع بن ومجيل ٥٢٣ه.44 سنة باإلسكندرية وتويف السلفي، الحافظ عنهم
فقه يف وبرع املقديس، سلطان عىل َه تفقَّ الذخائر، كتاب صاحب املرصي املخزومي

بغداد. وتاريخ ص٢٢٧، ج١، املحارضة: حسن 40

السابقان. املصدران 41
ص٣٩. ميرس: وابن ص٢٢٨، ج١، املحارضة: حسن 42

ص٢٢٨. ج١، املحارضة: حسن 43

السابق. املصدر 44
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املذهب، شارح العراقي منهم جماعة، عليه َه وتفقَّ األئمة، كبار من صار حتى الشافعي
سنة القضاء ويل فقد البالد، يف األمر أويل مذهب يخاِلف بمذهب تمذُهِبه من الرغم وعىل
القضاء، أدب كتاب تصانيفه: ومن ٥٥٠ه، سنة ومات عامني، القضاء يف ومكث ٥٤٧ه

بالبسملة.45 الجهر وكتاب
الجيزة، قضاء ويل الذي املرصي السعدي غدير بن رفاعة بن هللا عبد محمد وأبو
َمن آِخر وهو طويلة، مدًة والَزَمه الخلعي عن أخذ الفرائض، يف ماهًرا فقيًها كان فقد

46.٥٦١ سنة تويف أن إىل متعبًِّدا القرافة يف واعتزل القضاء ترك ثم عنه، حدََّث
القضاء، ويل وكيف الشافعي القضاعي القايض عن التاريخ فصل يف وسنتحدث
الشافعي اإلمام مناقب يف كتابًا صنَّف وأنه شافعيته، من بالرغم اإلنشاء ديوان وويل

الشافعية.47 فقه يف الشهاب وكتاب وأخباره،
الفاطمي، العرص يف يعيشون كانوا الشافعية فقهاء من كبريًا عدًدا نرى وهكذا
لظاهر يكون أن دون الفاطمية، الدولة مراتب من غريه أو القضاء ويل َمن ومنهم

العملية. أو العلمية حياتهم يف أثٌَر الدولة ملذهب مخالفتهم

املالكية فقهاء

أمثال منهم، كبري عدد الفاطمية مرص يف ُوِجد فقد املالكية، فقهاء عن نقول وكذلك
وقته، يف املالكية إمامة إليه كانت الذي النعال، بكر بأبي املعروف سليمان بن محمد
لكثرة عموًدا، عرش سبعة عىل تدور الجامع يف حلقته وكانت بمرص، الرحلة كانت وإليه

٣٨٠ه.48 سنة وتويف عنه، لألخذ يقصدونه كانوا الذين الطالب
مسند صاحب املرصي الغافقي هللا عبد بن الرحمن عبد الجوهري القاسم وأبو

٣٨٠ه.49 سنة رمضان شهر يف املتويف املوطأ،

ص٩٥. ميرس: وابن ج١، املحارضة: حسن 45

السابقان. املصدران 46
ص٤٦٢. ج١، خلكان: ابن 47

ص٢٥٦. ج١، املحارضة: حسن 48

ص٢٥٦. ج١، املحارضة: حسن 49
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املجتهدين األئمة أحد عيل، بن الوهاب عبد املالكي الفقيه قصة نعلم جميًعا ونحن
ونعلم منه، أفقه املالكية يف يََر لم بأنه بغداد تاريخ يف الخطيب وصفه حتى املذهب يف
وحسنت تمول حتى املرصيون أكرمه وكيف بغداد، يف حاله لضيق مرص إىل وفد كيف
٤٢٢ه. بمرص وتويف متنا! عشنا عندما هللا، إال إله ال يقول: كان املرض أدركه وملا حاله،
ميرس ابن قال الذي الصقيل مخوف بن الجليل عبد عن العرص هذا يف ونسمع
بن الحسن بن عيل وعن ٤٥٩ه. سنة بها ومات سنة، أربعني بمرص أفتى إنه عنه:
بكر أبي وعن املوطأ، وشارح مالك فضائل كتاب صاحب الفهري العباس بن محمد
طلب يف الرحلِة كثريَ وكان اإلسكندرية، نزيل األندليس الوليد بن محمد الطرطويش
بالوزير واتصل اإلسكندرية، استوطن ثم ببغداد، وسمع العراق، إىل فسافر العلم،
عدة له كان امللوك». «رساج كتاب الطرطويش له فصنََّف أكرمه، الذي البطائحي املأمون
رشح والذي حلقته، يف خلفه الذي األزدي إبراهيم بن عفان بن سند أمثال التالميذ من

٥٤١ه. سنة تلميذه وتويف ٥٢٥ه، سنة الطرطويش وتويف املدونة،
العرص يف مرص يف استمرت مالك مذهب دراسة أن إىل تطمنئ أن تستطيع إذن
الالذع النقد هون يوجِّ كانوا الفاطميني أن من بالرغم الشافعي، مذهب بجانب الفاطمي
هذه بالتجريح يتناولون كانوا ما كثريًا الفاطمي املذهب دعاة وأن املذهبني، هذين إىل
الدين يف املؤيد الداعي ذا هو وها أشعارهم، ويف حكمهم مجالس يف السنية املذاهب

يقول:

ب��ن��اف��ع50 ن��ف��ع��وا ق��د ح��ي��ث��ه��م وال��ش��اف��ع��ي ح��ن��ي��ف��ة أب��و ف��م��ا

أخرى: مرة ويقول

وج��ع��ف��ر ال��ع��اب��دي��َن زي��ِن ب��ب��ي��اِن وم��ال��ٍك ال��ش��اف��ع��يِّ ل��بْ��َس وتُ��ِزي��ل
ال��م��ج��ب��ر51 وت��رََّه��ات ب��االع��ت��زال م��ت��ب��رًِّج��ا غ��دا ق��يَّ��اس وِق��يَ��اس

املرصي). الكاتب دار مطبوعات (من الدعاة داعي الدين يف املؤيد ديوان من األوىل القصيدة 50
الدين. يف املؤيد ديوان من السابعة القصيدة من 51
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لهم وسمحوا العقلية، حريتهم املذاهب هذه لفقهاء تركوا الفاطميني أن بَيَْد
ذكرنا وقد الطالب، من يشاء َمن عىل السنية املذاهب تعاليم وإلقاء املسجد، يف بالتحلُّق
أْسَكنَها القرص، من الكتب إليها ونَقَل العلم، دار بعمارة أمر ملا هللا بأمر الحاكم أن
وسمح وقرَّبهما، عليهما وخلع األنطاكي، بكر أبو أحدهما ، شيَخنْيِ السنة شيوخ من
ثنا ويحدِّ العلم. دار إىل واملحدثني الفقهاء جمع وأنه ومالزمته، مجالسه بحضور لهما
ويسمع السنة فقهاء واليته يف يلقى كان رزيك بن طالئع الصالح امللك أن اليمني عمارة

ملذهبه.53 ب التعصُّ يف إفراط من الصالح امللك عليه كان ما مع كالمهم،52

ملذهبهم! الفاطميني ب تعصُّ (5)

فيَُخيَّل تسامحهم، أو الفاطميني ب تعصُّ حول املؤرخون أثارها التي املسألة هذه أما
بالرتغيب أحيانًا مذهبهم، بصبغة كلها البالد صبغ إىل يميلون كانوا الفاطميني أن إيلَّ
السنية، مذاهبهم يف املسلمني تشكيك يف واجبهم يؤدُّون الدعاة فكان بالرتهيب، وأحيانًا
بعد رغبة عن الدعوة لهذه استجاب َمن املرصيني فمن الفاطمي؛ املذهب إليهم ويحبِّبون
يجد عساه الحاكمني، إىل التقرُّب لغرض استجاب َمن ومنهم الدعاة، بأقوال اقتنع أن
ومن واألقاليم، البيئات كل يف كثري الناس من اللون وهذا مآربه، وينال لديهم حظوة
التي عقيدته عىل يحافظ واستمر الديني، مذهبه عن التحوُّل عن امتنع َمن املرصيني
كان وإذا معه. الحاكمني تعسف إىل ذلك أدَّى ولو أبواه، عليها أه نشَّ والتي بها، داَن
مذهبهم، عىل الخارجني وإخضاع عقيدتهم نرش سبيل يف السيف استعملوا الفاطميون
حتى خاصة نزعة لها التي الحكومات كل ظل يف له مثيًال نجد طبيعي أمر فهذا
والشيوعية الفاشية الحكومات من مختلفة ألوانًا اليوم رأينا فقد الحارض، عرصنا يف
البالد هذه تصبغ وأن بالدها، يف ومبادئها سلطانها فرض تحاِول وكلها والنازية،
القتل إىل ذلك أدَّى ولو نظمها، سنَّتْها التي بالقوانني تحكم وأن الخاصة، بصبغتها
يف وملسناه كله ذلك رأينا والقوانني، النظم تلك مخالفة حاَوَل َمن لكلِّ والترشيد والنفي
ألف منذ مرص حكموا الذين الفاطميني أن ننكر أن نستطيع فال الحديث، العرص هذا

ص٤٥. العرصية: النكت 52
ص٤٨. النكت: 53
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الشيعة أن سيما وال عقيدتهم، ملخالفي اإلرهاب وسائل يستعملون كانوا تقريبًا، عام
التاريخ. كتب به تتحدَّث ما خصومهم أيدي عىل والتنكيل العذاب من ذاقت ًة عامَّ

بأنفسهم، يحكمون الظاهر عهد آِخر إىل بمرص حكمهم أوائل منذ الفاطميون كان
عهد يف نراه الذي املبلغ هذا باألمر واالستبداد القوة من بلغوا قد الوزراء يكن ولم
أهل اضطهاد كان األول العرص هذا ففي الفاطميني، خلفاء من بعده وَمن املستنرص
الغرب، يف األندلس أمويي أعدائها من وحمايتها الدولة، أركان لتثبيت طبيعيٍّا أمًرا السنة
حذر عىل يكونوا أن الفاطميني عىل تقيض السياسة فكانت الرشق؛ يف العباسيني ومن
عىل بالخروج نفسه ثه تحدِّ َمن لكل السيف يشحذوا وأن لعقيدتهم، مخاِلف كلِّ من
يف الفاطميني إىل يسيئون أخذوا األندلس وأمويي العباسيني أن سيما وال سلطانهم،
فكتبوا آَخر، طوًرا وبالدعاية طوًرا بالسيف الفاطميني وحاَربوا عقائدهم، ويف نسبهم
الفاطميني، عقائد يف الطعَن والكتَّاب العلماء من وطلبوا الفاطميني، نسب يف املحارض
من يقظة عىل يكونوا أن إىل الفاطميون فاضطر وغريه؛ الغزايل كتب يف نراه ما مثل
نستطيع وبهذا لهم، عدوٍّا عقيدتهم يعتنق لم َمن كلَّ يعتربوا وأن الجد، جدَّ إذا أمرهم
ويغدق السنة أهل يقرِّب حينًا فكان سياسته، يف هللا بأمر الحاكم تطورات نفرسِّ أن
األمرين كال يف وهو والسجن، بالقتل فيهم ويمعن شملهم يشتِّت وطوًرا أمواله، عليهم
وأعدائه، خصومه مع الحال مقتىض حسب عىل تلك أو السياسة هذه اتخاذ إىل مضطر
حازًما سياسيٍّا كان وإنما التاريخ، كتب يف يُصوَّر كما مجنونًا يكن لم هللا بأمر فالحاكم
يف الحال كانت وهكذا األمر، به يشتد حني ويقتل العفو، وقت يف يعفو سياسته، يف

السنة. أهل نحو الفاطميني سياسة
فهم الذمية، أو اإلسالمية الِفَرق أصحاب بني يفرِّقون ال الفاطميني ترى فحينًا
القايض قال وقد أذى، وال بمقت لهم يتعرَّضون وال الدولة، وظائف يف يستخدمونهم
لم قوًما رأيت باملنصورية، القضاء قلََّدني «ملا واملسايرات:54 املجالس كتابه يف النعمان
لعباده، ذلك يف فتح إْن هللا يهديهم أن ورجوت مقاربة، فيهم ورأيت الدعوة، إىل يصلوا
ورجوت تخلَّفوا، لعباده رحمته باب فتح من لخلقه هيَّأه بما ذلك من هللا جاء فلما
فواجهتهم يشء، عىل يُقِبلون أََرهم فلم وطارحتهم، لهم ورمزت أنفسهم، يحاسبوا أن

بمكتبتي). خطية (نسخة ٧٣ب ورقة واملسايرات: املجالس 54
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الغي يف تماديًا إال ذلك يزدهم فلم قطعتهم، حتى وناظرتهم عليهم واحتججت وكلَّْمتُهم
وسئمت رؤيتهم، وأبغضت جانبهم، وكرهت أمرهم، عيلَّ فثقل الجهل، عىل وإرصاًرا
عىل «أَبِْقهم فيهم: إيلَّ ع فوقَّ املعز، إىل ذلك فرفعت بهم، االستبدال فأردت صحبتهم،
بذلته بما إليك يصري وثواب إليهم، هللا ساَقَها فسعادة بهم هللا يفيء فإْن خدمتك،
بعض يف بها االنتفاع من املستنفرة الحمر جهل يمنعك فال وإال لهم، النصيحة من
نَاًرا تَْصَىلٰ * نَّاِصبٌَة ﴿َعاِمَلٌة وجل: عز — هللا قال كما بعُد ويكونون مصالحك،

َحاِميًَة﴾.
بالشدة املذاهب هذه أهل أخذ إىل اضطراًرا يضطرون الفاطميون كان آَخر وحينًا
سلطة كلَّ الدولة ورجال الوزراء فأخذ ٤٢٧ه، سنة باهلل املستنرص ويل حتى والعنف،
وأصبح البالد، يف الفعلية السلطة أصحاب هم يكونوا أن الوزراء واستطاع الخلفاء، من
بني وظهر الخطبة، إال األمر من له وليس وزرائه، أيدي يف ألعوبة الفاطمي الخليفة
األوىل العصبية حدة نرى هنا الفاطمي.55 املذهب يخاِلف مذهب عىل كان َمن الوزراء
الوزير ذهب بل قبُل، من كانت مما أكثر العقيدة حرية الناس إىل وتعود تخف،
اثنني قضاة، أربعَة للبالد يعنيِّ أن إىل الجمايل بدر بن األفضل بن أحمد عيل أبو
إمامي واآلَخر املذهب فاطمي أحدهما فالشيعيان السنة، أهل من واثنني الشيعة من
املطلقَة السلطَة واحد لكلِّ وأعطى مالكي، واآلَخر شافعي أحدهما والسنيَّان املذهب،
السالر بن عيل الحسن أبا الوزير أن ذكرنا وقد مذهبه.56 وفق عىل أحكامه إصدار يف
للشافعية مدرسًة أنشأ الذي وهو املذهب، شافعيَّ التسنُّن ظاِهَر كان الظافر وزير
الدولة يف يدب الضعف بدأ وهكذا السلفي،57 الحافظ إىل أمرها وفوََّض باإلسكندرية،
الدعوة تسيري إىل مرص يف الوزراء بعض َهمَّ حتى نفسه، الفاطمي واملذهب الفاطمية
واألجل القوي عبد ابن الداعي إن ذلك: يف اليمني عمارة ويقول عدن، صاحِب البنَْي
صاحب لولدي الدعوة بتسيري ابتداء يتربعوا أن عىل عزموا والكامل، وشاور، الفاضل،
يَبَْق ولم عنده. ما وخذوا عمارة) (يعني فالنًا أحرضوا شاور: قال ثم موته، بعد عدن
يبعثون إنما اليمن أهل إن وقلت: منعتهم، وأعلموني حرضت فلما رصمها، إال النوبة يف

املستنرصية. املجالس كتاب مقدمة يف ذلك عن كتبناه ما راِجْع 55

ص٧٥. ميرس: البن مرص أخبار 56
ص٣٧٠. ج١، خلكان: ابن 57
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هونتم فقد بها تربعتم فإذا الدعوة، ألجل ويتولونكم والنجاوي والتحف الهدايا لكم
عليه.58 كانوا ا عمَّ الجميع فرجع حرمتها،

الفاطميني، عقيدة يف التهاون إليه بلغ ما عىل تدلنا أيًضا عمارة رواها أخرى وقصة
ومسح أ توضَّ رزيك، بن الصالح صهر الهيجاء، أبي بن الحسني الدين سيف أن ذلك
وسكب اإلبريق عمارة فتناول — الفاطميني عقيدة حسب عىل — يغسلهما ولم رجَليْه
مسح يف معكم الحق كان إن عمارة: فقال يضحك، وهو فجذبهما رجَليْه، عىل املاء
غسل يف معنا الحق كان وإن غسلها، عىل نُعاَقب وال نُعَطى فما القيامة، يوم الرجلني
فكان فرض. وهو الرجلني غسل ترتكون ألنكم صالة؛ بال الدنيا من خرجتم الرجلني
يف بكالمك والوسواس الشك قلبي عىل أدخلت لقد وهللا ذلك: بعد له يقول الدين سيف

الوضوء.59 مسألة
أن ترينا التي القصص من الدعوة يف اليمني عمارة إدخال محاولة قصة ولعل
كانوا وأنهم املذهب، بأمر يأبهوا لم عهدها أواخر يف الفاطمية الدولة بأمر القائمني
رزيك بن طالئع الصالح امللك أن من فبالرغم بعيد، حد إىل مخالفيهم مع يتسامحون
لم فإنه مذهبه، يف املسلمني من عدًدا أدَخَل وأنه الفاطمي، ملذهبه ب التعصُّ شديَد كان
مسائل بحرضته تجري وكانت عمارة: يقول عمارة. مع محاولته يف ينجح أن يستطع
بحرف أنطق ال ذلك عن بمعزل وأنا فيها الجماعة مع بالخوض ويأمرني ومذاكرات،
ما السلف ذكر من السمر مجلس يف الحارضين األمراء بعض من جرى حتى واحد،
يَُخوُضوا َحتَّٰى َمَعُهْم تَْقُعُدوا ﴿َفَال وجل: عز — هللا قول وسماعه ذكره عند اعتمدت
وجعها. يعتادني حصاة فقلت: الغلمان، فأدركني فخرجت ونهضت َغرْيِِه﴾ َحِديٍث ِيف
ثم معه، والطبيب يوم كل يف يأتي ورسوله ثالثة، أياًما منزيل يف وانقطعت فرتكوني،
فاستوحش الجلساء، من خلوة يف باملختص املعروف البستان يف فوجدته بالنهار ركبت
وأنا السلف حقِّ يف جرى ما كرهت وإنما وجع، بي يكن لم إني فقلت: غيبتي، من
ويف سعة األرض يف يل وكان فال، وإال حرضت، ذلك بقطع السلطان أمر فإن حارض،
وعمر؟ بكر أبي يف تعتقده الذي ما باهلل سألتك وقال: هذا، من فعجب كثرة. امللوك
ومحبتهما إال مسلم من ما وأنه عليكم، وال علينا اإلسالم يبق لم لوالهما أنه أعتقد قلُت:

ص٩٢. النكت: 58
ص١٢٣. النكت: 59
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الصالح، امللك بخط أبيات فيها رقعٌة عمارة جاءت أيام وبعد فضحك، عليه. واجبة
الرقعة: ويف ذهبًا، أكياس ثالثة ومعها

وِخ��ط��ابَ��ا خ��ط��ب��ًة ي��ؤلِّ��ف أض��ح��ى َم��ْن خ��ي��َر ي��ا ع��م��ارة ل��ل��ف��ق��ي��ِه ُق��ْل
ال��ب��ابَ��ا إل��ي��ن��ا وادُخ��ْل «ح��طَّ��ة» ُق��ْل ال��ه��دى إل��ى دع��اَك َم��ن ن��ص��ي��ح��َة اق��بَ��ْل
وك��ت��ابَ��ا س��ن��ة ل��دي��ن��ا إالَّ تَ��ِج��ْد وال ش��اف��ع��ي��ن، األئ��م��َة تَ��ْل��َق
ُم��َج��ابَ��ا ك��ن��َت إل��يَّ ش��ف��ع��ت وإذَا ال��ورى ف��ي م��ح��ل��َك ي��ع��ل��وا أن وع��ل��يَّ
ث��وابَ��ا تُ��َع��دُّ ال وح��ق��َك ص��ل��ة ث��الث��ة وُه��نَّ آالًف��ا وق��ب��ض��ت

األبيات: بهذه الرسول مع عمارة فأجابه

ن��َص��ابَ��ا ال��زم��اِن أم��الِك خ��ي��َر ي��ا خ��ط��ابَ��ا ال��خ��ط��اِب ه��ذا م��ن ح��اَش��اَك
خ��َرابَ��ا وص��اَر م��ع��ت��َق��ِدي م��ع��م��وَر ع��ل��م��اؤُك��ْم أف��َس��َدْت م��ا إذَا ل��ك��ْن
وأج��ابَ��ا أط��اع��ك��م ذاك ب��ع��د م��ن أق��واِل��ُك��م إل��ى ِف��ْك��ري وَدَع��ْوتُ��ُم
ال��بَ��ابَ��ا60 ه��ذا وُس��دَّ ع��ل��يَّ واْم��نُ��ْن م��ح��بَّ��ِت��ي ص��ف��اءِ ع��ل��ى ي��دي��َك ف��اْش��ُدْد

بالبيت الفاطميني مذهب عمارة طعن أن بعد الصالح امللك سكت كيف أدري وال
رزيك، بن الصالح امللك من ٍب تعصُّ أمر يكن لم األمر ولكن املقطوعة، هذه من الثاني
حلَّ الذي الضعف هذا ولعل األمراء، وغري األمراء شمل باملذهب تهاُون أمر هو بل
أركان يقوض أن يف األيوبي الدين لصالح األمر َل سهَّ الذي هو الفاطمية بالعقيدة
ذلك، منه الناس وَقِبَل والجماعة، السنة أهل عقيدَة الناس إىل يُِعيَد وأن املتداعية، الدولة
تكن لم الشيعية الدعوة ألن سنية؛ إىل شيعية من وضحاها عشية بعد مرص فتحوََّلْت
عىل فسهل بها، تهاَونُوا الدعوة هذه اعتنقوا الذين وأن املرصيني، نفوس يف متغلغلة

منهم. ينتزعوها أن األيوبيني

بعدها. وما ص٤٣ النكت: 60
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َري والسِّ التاريخ

الثاني القرن منذ التاريخ تدوين يف املرصيون أسهم كيف بمرص1 الوالة عرص يف رأينا
الفاطمي، العرص سبق الذي العرص يف نبغوا الذين املؤرخني بعض وعرفنا للهجرة،
وابن املرصي، وسيمة بن وعمار الحكم، عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد أمثال
طوال العلم من اللون هذا تيار استمر وقد وغريهم. الداية وابن والكندي، يونس،
وبعض مؤلَّفاتهم، أسماء لنا وُحِفظت املؤرخني، من كبري عدد فظهر الفاطمي، العرص
املحاسن وأبي املقريزي كتب ففي التواريخ، كتب يف متفرقة كتبهم من مقتطفات
مقتبساٌت والقلقشندي والنويري العمري هللا فضل وابن والسيوطي بردي تغري بن
أن عىل تدلنا املقتطفات وهذه الفاطمية، مرص مؤرخو وضعها التي الكتب من كثريٌة
كتبهم فأكثر بمرص، ا خاصٍّ اهتماًما يهتمون كانوا الفاطمي العرص يف مرص مؤرخي

العام. التاريخ يف ُكِتب ما منها كان وإْن مرص، حول تدور كانت
الفرغاني، أحمد بن هللا عبد بن أحمد العرص: هذا شاَهدوا الذين املؤرخني فمن
الطربي جرير ابن صاحب مؤرًِّخا أبوه وكان ٣٢٧ه، سنة الحجة ذي يف بمرص ُولِد
عدة وصنََّف الطربي، وكتب كتبه أبيه عن هللا عبد بن أحمد وأخذ تصانيفه، عنه وروى
وسرية األخشيدي، كافور سرية وكتاب أبيه، تاريخ به وَصَل التاريخ كتاب منها: كتب

٣٩٨ه.2 سنة األول ربيع يف تويف أن إىل بمرص مقامه وكان الفاطمي، باهلل العزيز

العربي). الفكر دار مطبوعات (من اإلسالمية مرص أدب كتاب راجع 1

ص١٠٥. ج٣، لياقوت: األدباء معجم 2
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زوالق ابن (1)

املؤرخني من بعده جاء َمن كلُّ عنه أخذ الذي الكبري املرصي املؤرخ العرص هذا وشهد
املعروف املرصي الليثي إبراهيم بن الحسن هو املؤرخ ذلك مرص، عن ثوا تحدَّ الذين
الحديث، وروى وثالثمائة، ست سنة ُولِد مرص، علماء أعيان من كان فقد زوالق، بابن
عن فروى بالتاريخ وأولع وغريه، دهبان بن هللا عبد أمثال املحدثني بعض عنه وأخذ
بن يوسف بن أحمد جعفر أبو كان زوالق: ابن يقول الداية، وابن قديد وابن الكندي
وسرية مرص، أمري طولون بن أحمد سرية عمل قد الداية) ابن (أي الكاتب إبراهيم
من غريهما مع عنه بهما ثُْت وحدَّ عليه، وقرأتهما الناس، يف وانترشتا الجيش، أبي ابنه

سريتهما.3 من فاته ما أنا عملت ثم مصنفاته،
ينشد: ما كثريًا التاريخ، لرواية حبِّه فرط من زوالق ابن وكان

م��ك��ت��وبً��ا4 ال��ت��اري��ِخ ف��ي رأيْ��تُ��َك ح��ت��ى م��ج��ت��ِه��ًدا ال��ت��اري��ِخ ف��ي ت��ك��ت��ُب ِزْل��َت م��ا

أخبار وكتاب اإلخشيد، طغج بن محمد سرية منها: كتب عدة زوالق ابن وصنََّف
وكتاب — كلها الكتب هذه ُطِبعت وقد — املادرائيني سرية وكتاب املرصي، سيبويه
وثالثة املرصية، الكتب بدار وأخرى األزهر، بمكتبة خطية نسخة (منه مرص فضائل
املعز، سرية وكتاب جوهر، سرية وكتاب كافور، سرية وكتاب بباريس)، األهلية باملكتبة
الوالة كتاب عىل تذييل وله السنني، عىل الكبري التاريخ وكتاب العزيز، سرية وكتاب
الكتب هذه وأكثر مرص. خطط وكتاب أيًضا، للكندي القضاة كتاب عىل وآَخر للكندي،
ُحِفظت التي الكتب إىل نظرنا وإذا الكتب، يف متفرقة شذرات إال منها يَبَْق ولم ُفِقدت
شاَهَده ما أو معارصيه، من العدول الثقات من سمعه ما ن يدوِّ زوالق ابن نرى اآلن إىل
رابطة هناك يكون أن دون بعًضا بعضها يتلو حوادث سجالت فهي أحداث، من بنفسه
من اآلن نفهمه الذي النحو عىل تاريخ بكتب ليست فالكتب واألخرى، الحادثة بني
الكتاب كان وإْن الحديث، عرصنا يف األخبار بجرائد يشء أشبه هي بل التاريخ، كتب

ص٤. املغرب: حىل يف املغرب 3
بن يونس بن أحمد بن الرحمن عبد سعيد أبي رثاء يف مرص شعراء أحد أنَشَدها قصيدة من البيت هذا 4

٣٤٧ه. سنة املتوىف املرصي املؤرخ األعىل، عبد
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أبواب إىل الكتب م تُقسَّ ولم امللوك. من ملك عرص يف حدثت التي الحوادث يجمع الواحد
السنني عىل مرتَّبًا ليس أكثرها أن كما للحوادث، رسد مجرد قلُت كما هي بل وفصول،
وتاريخ الكتاب أول يف حادثة تجد فقد ذكرها، التي األحداث وقوع حسب عىل أو
كتب تأليف كان فقد يشء من يكن ومهما بعدها، جاءت التي الحوادث بعد حدوثها
ذلك من وبالرغم زوالق، ابن كتب يف نراه الذي النحو هذا عىل العرص ذلك يف رَي السِّ
الذين املؤرخون عليها اعتمد التي املصادر من ا هامٍّ مصدًرا زوالق ابن كتب كانت فقد
والسيوطي، العسقالني، حجر وابن والنويري، خلكان، فابن بعده؛ مرص عن ثوا تحدَّ
كثريًا نقلوا وغريهم، … والعمري والقلقشندي، وياقوت، املحاسن، وأبو دقماق، وابن
عىل يدل مما مرص» «مؤرِّخ عليه يطلقون وكانوا زوالق، ابن كتب عن كتبهم مادة من
يكون أن املحدِّث يف واملفروض ثًا، محدِّ كان فقد ذلك يف غرو وال وأخباره، كتبه قيمة
ُعِرف حتى أخباره، ِصْدق هي الكربى زوالق ابن ميزة تكون وقد يرويه، فيما صدوًقا
ذكرنا وقد نفوسهم، يف رفيعًة مكانًة يكتسب أن فاستطاع أنفسهم، معارصيه بني بذلك
وثمانني سبع سنة الحاكم عهد يف زوالق ابن وتويف كلس. بن يعقوب الوزير مع قصته

الهجرة.5 من وثالثمائة

املسبحي (2)

امللك عز املختار األمري املؤرخ عنهم: املتأخرين نقل كثر الذين العرص هذا مؤرِّخي ومن
املولد املرصي األصل، الحراني باملسبحي، املعروف أحمد بن هللا عبيد القاسم أبي بن
بأمر الحاكم بخدمة صباه يف واتصل وثالثمائة، وستني ست سنة رجب يف ُولِد والنشأة،
البهنسا إقليم عىل أمريًا صار حتى الجندية مراتب يف يرقى زال وما جنده، زمرة يف هللا
مع له كان أنه عنه ويُنَقل الرتتيب، ديوان ويل ثم مرص، صعيد أعمال من والقيس
بقوله: وصفه الذي الكبري»، «التاريخ كتابه أودعها ومذكرات مجالس هللا بأمر الحاكم
معانيه، يف الواردة الكتب من غريه عن بمضمونه يستغنى الذي قدره، الجليل «التاريخ
العجائب من بها وما والخلفاء، واألئمة واألمراء الوالة من حلَّها وَمن مرص، أخبار وهو
الشعراء، وأشعار بها، حلَّ َمن وأحوال نيلها، وذكر األطعمة، أصناف واختالف واألبنية،

ص٢٢٥. ج٧، األدباء: ومعجم ص١٣٤، ج١، خلكان: ابن 5
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يف وهو وغريهم، واملتغزلني واألدباء واملعدلني والحكَّام القضاء ومجالس املغنني، وأخبار
السيايس بالتاريخ يهتم لم املسبحي أن عىل النص هذا ويدلنا ورقة.» ألف عرش ثالثة
السياسية ناحيتها من مرص عن عامة موسوعة كتابه من يجعل أن أراد بل فحسب،
ولم القيم، الكتاب هذا مثل يضيع أن ا حقٍّ املؤلم ومن واالقتصادية، واألدبية واالجتماعية
املخطوط الصغري الجزء وهذا التاريخ، كتب يف املتفرقة القليلة الفقرات هذه إال منه يَبَْق

بإسبانيا. األسكوريال بمكتبة
يف واسع واطالع فني ذوق له أديبًا كان بل فحسب، مؤرًخا املسبحي األمري يكن لم
معاني يف والترصيح» «التلويح كتاب منها: كثرية كتبًا امليدان ذلك يف وألََّف األدب، ميدان
«جونة وكتاب أربابه، يلقاه وما الهوى أهل أخبار يف والسكن» «الشجن وكتاب الشعر،
األسماع، عىل مرورها يتكرَّر لم التي والنوادر واألشعار األخبار غرائب ن يتضمَّ املاشطة»
وذكر أوقاته، واختيار عليه، والندامى وآالته الرشاب وصف يف واالرتياح» «الراح وكتاب
األغاني مختار وكتاب والرشق»، «الغرق وكتاب واألشجار، والثمار والرياض األزهار
صفة يف واإلدام الطعام وكتاب الجماع، أصناف يف واملناكحة املفاتحة وكتاب ومعانيها،
والعبادات األديان وصف يف البغية درك وكتاب الخوان، عىل يقدم وما الطعام ألوان
وكتاب والعريان، الجوعان وكتاب واآلداب، الفرائض وذكر واملتنبئني واألنبياء امللك وذكر
شاعًرا كان كما الكتب. من ذلك غري إىل … املقبلة للدول األمثلة وكتاب والتمام، القران

ولده: أم رثاء يف شعره فمن الحس، دقيق العاطفة رقيق

َم��ْدَم��َع��ا ل��ل��ع��ي��ن تُ��بْ��ِق ل��م وف��ادح��ة ت��ق��طَّ��َع��ا ق��ل��ب ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أََال
وأوَج��َع��ا أش��دَّ م��ا ه��م ف��ل��ل��ِه أوِده م��ن ال��ث��رى ح��لَّ وق��ْد أص��ب��ًرا
َم��َع��ا أذه��ب��ن��ا ال��م��وَت ف��ل��ي��َت وإالَّ َق��بْ��َل��ه��ا م��تُّ ق��د ل��ل��م��وت ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا

٤٠٠ه: سنة والده يرثي وهو إليه وانظر

س��ج��وُم ل��ل��م��ص��اِب س��ح ف��ال��دم��ع ع��ظ��ي��ُم ال��زم��ان م��ن أَل��مَّ خ��ط��ب
ال��م��ك��ت��وُم وي��ظ��ه��ر ال��ع��زاء ع��ن��ه وي��ن��ط��وي ال��ب��ك��اء ل��ه ي��ق��لُّ خ��ط��ب
وي��ق��ي��ُم ث��أره وي��ق��ع��د أس��ًف��ا، ق��ل��وب��ه��ا ال��ص��دور م��ن ي��م��ي��ت خ��ط��ب
ك��ل��وُم ل��وق��ع��ه��ن ب��األس��ودي��ن م��خ��ال��بً��ا ف��يَّ أن��ش��ب��ت ق��د ده��ُر ي��ا
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ك��ري��ُم ال��ت��راب ف��ي ش��خ��ص ح��لَّ ُم��ذْ األس��ى ح��ل��ل أل��ب��س��ت��ن��ي ق��د ده��ُر ي��ا
رم��ي��ُم وه��و ف��ي��ه ع��ظ��ام��ي رض��ت َم��ن ل��ف��دي��ُت ف��دي��ًة ت��ق��ب��ل ك��ن��َت ل��و
ت��ل��وُم؟ ف��ي��َم ال��َح��َدثَ��اِن ط��ارق م��ن ج��ازًع��ا رآن��ي إذا ي��ل��وم َم��ن ي��ا
أل��ي��ُم ال��ش��ب��اِب ف��ي األب��وة ث��ك��ل م��ث��ل��ه ث��ك��ٍل ف��أي ف��ج��ع��ُت ب��أب��ي
ه��م��وُم ال��زم��ان م��ن ي��ع��ت��ري��ه أو األذى ب��ه ي��ل��مَّ أن أج��زع ك��ن��ُت ق��د

«القضايا كتاب ذلك يف وله بالنجامة، يلم املسبحي كان األدبية النفحة هذه وبجانب
كان املسبحي أن ندرك أن نستطيع كله هذا من النجوم». أحكام معاني يف الصائبة
الذين املؤرخون منه استفاد وقد الفاطمية، مرص يف واألدبية العلمية الحركة أركان من
سنة املسبحي وتويف الفاطميني. بمؤرخ بوه ولقَّ مؤلفاته، من فاقتبسوا بعده، جاءوا
وذَكَر تاريخه يف ولده ذكرهم عرصه، شعراء من جماعة ورثاه وأربعمائة، عرشين

مراثيهم.6

القضاعي (3)

القضاعي، جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو العرص، هذا يف النابهني املؤرخني ومن
بالوزير اتصل ثم القضاء، الفاطميون ه والَّ فقد ذلك ومع الشافعي، مذهب عىل َه تفقَّ
األمر أولو وأوفده اإلنشاء، ديوان يف عمل ثم عالمته، كاتَب الوزيُر فجعله الجرجرائي
إلصالح تيودورا؛ اإلمرباطورة إىل ِقبَلهم من رسوًال ٤٤٧ه سنة القسطنطينية إىل بمرص
بصداقة بوا يرحِّ لم البيزنطيني ولكن والبيزنطيني، املرصيني بني العالقات من فسد ما
القايض عاد وملا الرتكماني،7 طغرلبك مع يتحالفوا أن لوا وفضَّ ذاك، إذ املرصيني
كان وهكذا وعالمته، إلنشائه كاتبًا اليازوري الوزير اتخذه السفارة هذه من القضاعي
كتبًا القضاعي ألََّف عقيدتهم. يخالف بمذهب تمذُهِبه من بالرغم الفاطميني عند ًما ُمقدَّ
وكتاب الشهاب، وكتاب وأخباره، الشافعي اإلمام مناقب يف كتابه منها: نذكر كثرية

املحارضة: وحسن ص٩٦، املغرب: ص٢٧١، ج٤، الزاهرة: النجوم ص٥١٥، ج١، خلكان: ابن راجع 6

ص٢٦٥. ج١،
ميرس. البن مرص أخبار يف ذلك من شيئًا ونجد املؤيدية، السرية يف بالتفصيل ذلك راجع 7
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قال:8 حني املقريزي وهم وقد مرص، خطط وكتاب الخلفاء، وتواريخ األنبياء عن األنباء
عمر أبو هو جمعه، ديوان يف أسبابها وذكر وآثارها، مرص خطط رتََّب َمن أول «إن
القضاعي سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض بعده كتب ثم الكندي، يوسف بن محمد
وأربعمائة وخمسني سبع سنة يف ومات واآلثار، الخطط ذكر يف باملختار املنعوت كتابه
عن مرص مؤرخي من تحدََّث َمن أول فإن ذكر.» ما أكثر فدثر الشدة، سني قبل
وتبعه مرص،9 فتوح كتابه يف الحكم، عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد هو الخطط

بعده. املؤرخون
من كبري عدد عنه أخذ التاريخ، رواية يف مدرسة أستاذ كان القضاعي والقايض
صاحب ٤٢٠ه، سنة املولود النحوي السعدي هالل بن بركات بن محمد أمثال املؤرخني
اإليجاز كتاب العلوم هذه يف وله لغويٍّا، نحويٍّا بركات ابن وكان مرص،10 خطط كتاب
تصانيف وله الجمايل، بدر بن لألفضل ألََّفه ومنسوخ، ناسخ من القرآن يف ما معرفة يف
صاحب والبوصريي السلفي، الحافظ روى وعنه العلوم، بحر إنه قيل حتى النحو يف
الرداد بأبي املعروف صدقة بن هللا وهبة املالكي، الوهاب عبد امليمون وأبو الربدة،

٥٢٠ه. سنة بركات ابن وتويف وغريهم،
عيل بن أحمد بكر أبو والخطيب الحميدي، هللا عبد أبو القضاعي: عن روى ْن وممَّ
عنه. وروى ٤٤٥ه، سنة الحج يف القضاعي قابََل فقد بغداد، تاريخ صاحب ثابت بن
من كثريًا نقلوا بعده جاءوا الذين أن كما معارصيه، يف القضاعي أثر كان وهكذا

٤٥٧ه.11 سنة القضاعي وتويف أقواله. من واقتبسوا رواياته،
وزيًرا والده وكان البطائحي، املأمون ابن الفاطمي: العرص أواخر يف املؤرخني ومن
املقريزي ولكن كتبه، عن وال املؤرخ هذا عن شيئًا نعرف ال ونحن هللا، بأحكام لآلِمر

متفرِّقة. مواضع يف كتاباته من كثريًا اقتبََس

ص٦. ج١، الخطط: 8
اإلسالمية». مرص أدب «يف كتاب راجع 9

ص٢٤. الوعاة: بغية 10
الشافعية: وطبقات ص٢٢٧، ج١، املحارضة: وحسن ص١٤، ميرس: وابن ص٤١٢، ج١، خلكان: ابن 11

ص٦٣. ج٣،

144



رَي والسِّ التاريخ

رَي السِّ فن (4)

يف كبري شأن له كان فقد التاريخ، فنون من يَُعدُّ الذي الفن ذلك وهو السري، فن أما
إىل عنايتهم ُهوا وجَّ وعلماءها مرص كتَّاب أن ذلك اإلسالمية، مرص يف الفكرية الحياة
مثل الكتب هذه بعض إلينا وصل وقد ومجتهديهم، وأبطالهم عظمائهم ِسرَي كتابة
يف مرص يف املالكية املدرسة رئيس الحكم، عبد بن هللا لعبد العزيز عبد بن عمر سرية
وسرية طولون، بن أحمد سرية كتب الداية ابن أن ذكرنا وقد للهجرة.12 الثاني القرن
وسرية كافور، وسرية ابنه، وسرية اإلخشيد، سريَة زوالق ابُن وكتب الجيش، أبي ابنه
سرية النعمان القايض وكتب املرصي. سيبويه وسرية العزيز، وسرية هللا، لدين املعز
األمر بنا ويطول الحاجب، جعفر سرية اليماني محمد بن محمد وكتب هللا، لدين املعز
بهذا كلفهم عىل يدل مما املرصيون كتبه مما رَي السِّ فن يف إلينا وصل ما كلَّ أحصينا لو
نراه ا، خاصٍّ اهتماًما الفن بهذا اهتمت عصورها أقدم منذ مرص أن إيلَّ ويَُخيَّل الفن.
املعابد جدران عىل منقوًشا وأمرائها ملوكها ِسرَي من الفرعونية مرص تركته فيما ُممثًَّال
البطارقة اآلباء تركه فيما القبطية مرص يف ونراه الربدي، ورق عىل مسطًَّرا أو واملقابر،
الحلقات هذه ظهرت اإلسالمية مرص ويف والقديسني. اآلباء من سبقوهم َمن ِسرَي من
النبوية السرية صاحب إسحاق ابن أن من قيل ما أولها ولعل رَي، السِّ فن يف املتتابعة
السرية أجزاء بعض وروى مرص عىل هشام ابن ووفد السرية، بها وروى مرص عىل وفد

املرصيني. عن
عن ِسرَيًا للشعب وضعوا أنهم الفن، بهذا وكلفهم رَي بالسِّ املرصيني عناية وبلغت
سرية مثل ومغانيه، اجتماعاته يف رَي السِّ هذه الشعب َد وردَّ املرصيون، أَحبَّهم أبطاٍل

بعُد. فيما ذلك عن وسنتحدث الهاللية، وسرية شداد، بن عنرتة
جوذر»، األستاذ «سرية األول رَي: السِّ فن يف مخطوطني عىل أخريًا حصلنا وقد

الدين». يف املؤيد «سرية والثاني

اإلسالمية». مرص أدب «يف كتاب راجع 12
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جوذر13 األستاذ سرية

املؤرخون أغفل الذين الفاطمية الدولة رجال من رجل حياة عن الكتاب هذا يتحدَّث
الفاطمية الدولة يف رفيعة مكانة من له كان ما مع الصقيل، جوذر األستاذ وهو ِذْكرهم،
عند قريبة منزلة من لألستاذ كان ما ومع مرص، إىل هللا لدين املعز انتقال قبل باملغرب
الفاطمي، باهلل املهدي خدمة يف جوذر دخول عن الكتاب هذا ثنا يحدِّ الفاطميني. األئمة
بني الصلة اشتدت وكيف هللا، بأمر القائم العهد ويل إىل الغالم هذا أهدى املهدي وأن
املغرب بالد لغزو خرج عندما — العهد ويل يزال ال وكان — القائم إن وسيده؛ العبد
وملا وأهله، حرمه من فيه َمن وجميع قرصه عىل جوذر استخلف ٢٠٠ه، سنة حتى
الدعوة ورجال أهله سائر دون جوذر عبَده القائُم خصَّ ٢٢٢ه سنة باهلل املهدي تويف
أعلن حتى سنوات سبع الرس هذا فظلَّ القائم، بن املنصور عهده لويل االستيداع بمرتبة
ووكل املال، بيت صاحب جوذر أصبح القائم خالفة ويف املأل، عىل العهد والية القائم

الناس. وسائر الخليفة بني سفريًا كان كما الكساء، بخزائن
فهابَه الناشئة، الدولة هذه يف قوي نفوذ له وأصبح جوذر، منزلة ارتفعت وهكذا
ولكن ذلك، بعد القائم وتويف الناس، أَحبَّه الشعب عىل وعطفه للخري ولُِحبِّه الناس،
الخارجني لحرب وخرج جوذر، إال الخرب أحد يعلم فلم أبيه، وفاة يعلن لم باهلل املنصور
وملا األموال، خزائن مفاتيح وسلََّمه البالد، وسائر امللك دار عىل جوذر مستخلًفا عليه
أمري «موىل بَه ولقَّ فأعتقه خدماته، عىل جوذر َ وكاَفأ القائم، موت أعلن حروبه من عاد
وويل الخليفة إال اسًما اسمه عىل يقدِّم وال أحًدا، رسائله يف يُكنِّي أالَّ وأمره املؤمنني»،
عىل اسمه يثبت وأن عهده، وويل الخليفة مالبس عىل بالذهب اسمه يرقم وأن العهد،
رس موضع جوذر كان املعز خالفة ويف ترشيفه. يف إمعانًا ذلك كل والبُُّسط، الُحُرص
املغرب أمر بأن الناس فأرجف إليها، يسري أن املعز وأراد مرص، ُفِتحت أن إىل مواله،
تويف ولكنه مرص، إىل معه فسار إمامه يفاِرق أن أبَى جوذر ولكن جوذر، إىل سيئول

٦٣٢ه. سنة بميارس يُعَرف مكان يف برقة مدينة من بالقرب
رجال أحد ترجمة من التاريخية الناحية هذه عىل جوذر سرية أهمية تقف لم
هذا ح يوضِّ وإنما نشأتها، منذ الدولة هذه يف قوي أثر لهم كان الذين الفاطمية، الدولة

بالقاهرة. األحمر الدرب بقسم الجوذرية وشارع وحارة عطفة إليه تُنَسب الذي هو 13
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ففي رسيًعا، مرٍّا بها مروا أو القدماء املؤرخون أغَفَلها هامة تاريخية نواٍح بعض الكتاب
الفاطمية، الدولة قيام عقب باملغرب نشبت التي العنيفة الثورات تلك عن حديث الكتاب
وعىل وصقلية، الفاطميني بني العالقة عىل يطلعنا كما الدولة، تلك أركان تقوض وكادت
سبب ويظهر البحر، قرصان ومن الجزيرة، هذه رجال من الفاطميون يُعاِنيه كان ما
إىل طلب وكيف املهدي، أوالد من عمومته بني وبني املنصور بني كان الذي الجفاء
نعترب أن نستطيع أننا كله ذلك إىل أِضْف حركاتهم. وَرْصِد تأديبهم يف يشتد أن جوذر
خرجت التي التوقيعات جميع مصنفه جمع فقد األدبية؛ الوثائق من جوذر سرية كتاب
نحو الكتاب هذا يف عددها بلغ وقد إليهما، ورسائله جوذر، إىل واملعز املنصور من
توقيعات جمع كتابًا أعرف أكاد وال للفاطميني، توقيعات بديوان أشبه فالكتاب املائة،
جمع الذي النعمان للقايض واملسايرات املجالس وكتاب الكتاب، هذا سوى الفاطميني
فيه جمع الذي املستنرصية السجالت وكتاب إليه، املعز توقيعات بعض مصنفه فيه
شعر من قطع بعض جوذر سرية يف وأجد باليمن. الصليحيني إىل املستنرص رسائل
وهكذا املنصور، نعي يف املعز وخطبة القائم، نعي يف املنصور وخطبة باهلل، املنصور
واالجتماعية والتاريخية األدبية الناحية من الصغري الكتاب هذا من نستفيد أن نستطيع

باملغرب. الفاطمي العرص يف
منصور أنه إال عنه نعرف نكاد ال مغمور رجل فهو السرية هذه مصنف أما
وأصبح ٣٥٠ه، سنة له كاتبًا جوذر األستاذ خدمة يف دخل وأنه العزيزي، الجوذري
من ويتَِّضح فالعزيز. باملعز فاتصل جوذر تويف أن إىل عمله يف وظل ه، رسِّ موضع
ويضيف جوذر، فيها كان التي املرتبة نفس هي رفيعة مرتبة يف جعله العزيز أن كالمه
فأُِضيفت هللا، بأمر الحاكم عهد يف مكانته زاَدْت الجوذري منصوًرا عيل أبا أن املقريزي

ذلك.14 وغري والسواحل الرقيق وسوق الحسبة األحباس مع إليه
يف ُصنَِّفْت أنها السرية هذه من ونستدل السرية، هذه واِضع عن نعرفه ما كل هذا
نحدِّد أن نستطيع ال ولكننا ٣٦٨ه، سنة وتويف ٣٦٥ه، سنة ويل الذي باهلل العزيز عهد

قريبًا. الكتاب هذا نرش إىل ق نُوفَّ أن ونرجو فيها،15 أُلَِّفْت التي السنَة

ص٦. ج٢، املقريزي: خطط 14

.(١٩٤٨ سنة (أبريل ٣١ عدد الثامن، املجلد املرصي، الكاتب مجلة يف الكتاب هذا عن كتبناه ما راجع 15
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املؤيدية السرية

داعي الشريازي هللا هبة الدين يف املؤيد سبق املسلمني، كتَّاب من كاتبًا أعرف أكاد ال
ترجم فقد لسريته. خاص كتاب تصنيف يف — قبُل من عنه ثْنا تحدَّ الذي — الدعاة
٤٥٠ه، سنة إىل ٤٢٩ه سنة من أي حياته، تاريخ من بفصل الكتاب، هذا يف لنفسه
ْن ممَّ املؤيد كان وملا املذهبية. العلمية ومناظراته رسائله بعض الكتاب هذا وأودع
منذ وسكناته وحركاته جهوده ح يوضِّ فهو الفرتة، هذه يف السياسية الحياة يف أسهم
كما البالد، هذه يف حياته املؤيد فوصف بفارس، البويهي كاليجار أبي بالط يف كان
بالعباسيني، السلطان وصلة الندماء، مع السلطان يحياها كان التي الحياة هذه وصف
إىل فاضطر ودعاة، وكتَّاب وزراء من الفاطمي املستنرص برجال متصًال املؤيِّد وكان
يف مرص وزراء وأرسار املضطرب، الغامض العرص هذا أرسار من يشء عن يتحدََّث أن
أمراء من كبري بعدد واجتمع العراق، يف البساسريي ملؤازرة املؤيد وذهب العرص، ذلك
أركان تقوض كادت التي السياسية الحركة هذه عن فتحدََّث واألكراد، واألتراك العرب
هام مصدر هو بل فحسب، للمؤيد ترجمة ليس النحو هذا عىل فالكتاب العباسيني،
من لنفسه ترَجَم املؤيد ألن الهجري؛ الخامس القرن يف واالجتماعية السياسية للحياة
اإلحدى السنوات هذه دراسة يف ا جدٍّ قيِّم والكتاب فيه، عاش الذي باملجتمع عالقته حيث
اإلسالمية الحياة مجرى يف قوي أثر لها وكان وخطوب، أحداث بها كان التي والعرشين

اآلن. القرَّاء متناول يف فهو نرشناه،16 الكتاب هذا ولقيمة عامًة،
قبل قوية كانت كما الفاطمية مرص يف قوية رَي والسِّ التاريخ حركة كانت وهكذا
عصورها يف مرص يف ازدهرت التي الفنون من وروايته التاريخ ففن الفاطميني، عرص

وتدوينه. روايته من فأكثروا املرصيون به شغف املختلفة،

املرصي). الكاتب دار مطبوعات (من الدعاة داعي الدين يف املؤيد سرية 16
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العقلية الحياة يف القول خاتمة (5)

صدورهم أفسحوا الفاطميني وإن للعقل، فسيًحا ميدانًا كانت الفاطمية العقائد إن قلنا
األقطار يف عنيفة هجمات موضع الدراسات هذه فيه كانت وقٍت يف الفلسفية للدراسات
والدينية الفلسفية واآلراء النظريات من يأخذون الفاطميني رأينا بل األخرى، اإلسالمية
العقائد مع يتفق بما اإلسالمية بالصبغة والديانات اآلراء هذه ويصبغون القديمة،
واالجتهاد القديم، عن األخذ ويف التفكري حرية من ألنفسهم فأعطوا بها، وا برشَّ التي
االجتهاد هذا ولكن األخرى، اإلسالمية الِفَرق من غريهم عند نراه ال ما املذهب، يف
الدعوة مؤلَّفات فكل اإلمامة؛ بموضوع مقيََّدة كانت الِفْكر يف الواسعة الحرية وهذه
املعصوم، النص صاحب حول يشء كل قبل تدور كانت حكمتهم، ومجالس الفاطمية،
قد مرص يف الفاطميني فكأنَّ والقدسية، الجالل بمظهر اإلمام وإظهار إمامته، وتثبيت
إذ بطليموس؛ عهد منذ باإلسكندرية كانت التي الفكرية الحياة من شيئًا إليها أعادوا
الفضائل بإسناد غرورهم وإشباع الحكَّام اسرتضاءُ باإلسكندرية الدراسات أهمَّ كان
للوصول ذريعة التعاليم اتخذوا الفاطميني دعاة أن بَيَْد أجدادهم، وإىل إليهم كلها
الحديثة، واألفالطونية الهلينية الفلسفة إليه وصلت ما الدين يف فأدخلوا غرضهم، إىل
القديمة، اآلراء من وغريها الحراني، هرمس وآراء واملسيحيات، اإلرسائيليات وبعض
الفكر بحرية قالوا فكأنهم البيت، أهل من األئمة عىل كلها الفضائل إلسباغ كله وذلك

باإلمامة. الحرية هذه قيَّدوا ذلك مع ولكنهم الحرية، هذه مدى أبعد إىل
وظهور مرص، يف الفلسفية الحركة ازدهار يف سببًا الفكرية الحرية هذه وكانت
الفلسفية الدراسات هذه ولكن قبُل، من ذكرنا ما نحو عىل الفالسفة من كبري عدد
مثًال الرصد وإنشاء والنجوم األفالك فدراسة الفاطميني، عقائد تتبع أغلبها يف كانت
لم لو الفاطميني أن ظني عىل ويغلب رمضان، شهر ابتداء معرفة بسبب كلها كانت

الدراسات. من األلوان هذه ازدهرت ملا وعلم، استبصار رؤية الهالل برؤية يدينوا
هذه أن نالحظ ولكننا عربية، أدبية دراسات شاهدت الفاطمية مرص أن وروينا
أن دون عليها، والتعليق ورشحها القديمة النصوص دراسة عىل مقصورة الدراسات
اإلسكندرية مدرسة ازدهار إبَّان مرص يف أيًضا كان ما وهذا جديًدا، شيئًا مرص تنتج
املعجمات ووضع هومريوس، شعر دراسة عىل تقوم األدبية الدراسات كانت حني
الوجدانية للدراسات يكون أن دون القديم، الشعر من وغريها األشعار هذه ملفردات
يظهر مما أكثر العلمية، واآلراء العقل عمل فيها قوي التي الدراسات هذه يف قوي أثر
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يف األدبية الدراسات تتفق ولذلك الشعب؛ نفسية من تُستوَحى التي العاطفة تأثري
شخصية فيها تظهر ال الدراسات هذه أن يف الفاطمي العرص مع اإلسكندري العرص
بمصطلحاتها الفلسفية واآلراء الخالصة األدبية الدراسات بني املزاوجة يف وكذلك مرص،
يَُخيَّل حتى والعلماء، الدعاة أسلوب يف التعقيد هذا سبب نرى هنا ومن وتعبرياتها،
والذوق البساطة فيها تتمثَّل التي األدبية التعبريات عن بعدوا العلماء هؤالء أن إلينا
حشوا الفاطمي العرص يف والعلماء الدعاة ولكن واملعنى، اللفظ يف والعاطفي املوسيقي
ألفاظ من ينحتوها أن اضطروا مصطلحات واستعملوا الفلسفية، بالتعبريات كتاباتهم
األسلوب عن غريبًة كتاباتهم فجاءت املعروفة، الرصف بقواعد يتالَعبوا وأن عربية،
يبتعدوا وأن األدبي، األسلوب يستعيدوا أن والعلماء الدعاة بعض حاَوَل حقيقًة العربي.
صناعتهم؛ يف وصعوبة تعبريهم، يف مشقة وجدوا ولكنهم الفالسفة، تعقيدات عن
بالزينة الجماهري ليفتنوا فيها واإلغراق البديعية املحسنات استخدام إىل فاضطروا
الرشوح وهذه آَخر، تعقيد يف ليقعوا تعقيًدا تجنَّبوا أنهم ذلك نتيجة فكانت اللفظية،
إىل بعُد فيما نفسها هي احتاجت القديمة، النصوص حول ُوِضعت التي والحاشيات
الدراسات جناية كانت وهكذا املتعلمني، إىل وتقريبها لتوضيحها أخرى وحواٍش رشوح

العربية. األساليب عىل العلمية واملصطلحات الفلسفية
األقطار جميع يف كانت بل فحسب، مرص يف تكن لم الظاهرة هذه أن عىل
أخذ ومنذ الدخيلة، بالعلوم ُعِرفت التي العلوَم هذه األقطاُر هذه عرفت منذ اإلسالمية
رأي ودحض آرائهم، عن للتعبري والفلسفية املنطقية الصياغات املختلفة الِفَرق أصحاب
إنهم عنهم يقال حتى أسلوبهم تعقيد دوا تعمَّ العلماء هؤالء لعل يدري وَمن خصومهم،
ألبي «قلُت فيقول: التعقيد ُدوا تعمَّ الذين هؤالء عن ثنا يحدِّ الجاحظ ذا هو وها علماء،
بالنا وما كلها، مفهومًة ُكتُبََك تجعل ال فِلَم بالنحو، الناس أعلم أنت األخفش: الحسن
املفهوم؟ بعض ر وتؤخِّ العويص بعض تقدِّم بالك وما أكثرها، نفهم وال بعضها نفهم
وضعتها ولو الدين، كتب من هي وليست هلل، هذه كتبي أصنع لم رجل أنا فأجاب:
املنالة، غايتي كانت وإنما فيها، إيلَّ الناس حاجاُت َقلَّْت إليه تدعوني الذي الوضع هذا
لم ما فهم التماس إىل فهموا ما حالوة لتدعوهم املفهوم؛ الوضع هذا بعضها أضع فأنا

ذهبت.»17 ب التكسُّ إىل كنت إذ التدبري، هذا يف كسبت قد وإنما يفهموا،

السايس). (طبعة ص٤٥ ج١، للجاحظ: الحيوان 17
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رَي والسِّ التاريخ

نمو يف الفاطمية مرص يف العقلية الحركة هذه كانت فقد يشء، من يكن ومهما
حلقات وكانت مرص، يف مراكزها َدْت وتعدَّ وفنونها، وألوانها نواحيها كل يف مطرد
الشمال، يف وتنيس اإلسكندرية ويف والفسطاط القاهرة يف الدور أو املساجد يف الدرس
العلماء حولهم يجمعون األقاليم أمراء كان كما الجنوب، يف وقفط وقوص أسوان ويف
وعن األمراء هؤالء بعض عن «النكت» يف ثنا يحدِّ اليمني عمارة ذا هو وها والشعراء،
مرص وعن الفاطمية، مرص يف مزدهرة كانت العلمية فالحياة وشعرائهم؛ مجالسهم
بدءًا كانت الفاطمية مرص إن قلنا إن غرو فال والرشق، الغرب يف العلماء من كثري أخذ
إىل لواءَها تحمل مرص تزال ال التي الزعامة تلك اإلسالمية، لألقطار املرصية للزعامة

اآلن.
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الشعر يف





األول الفصل

الشعر ازدهار

األخرى، الدول ملوك بني له مثيل ال الذي وبَذَِخهم دولتهم، بثراء الفاطميون ُعِرف
حتى ومواسمهم، حفالتهم إقامة يف وافتنُّوا واملواسم، األعياد استحداث من وأكثروا
أعياًدا كلها كانت الزاهر العرص ذلك يف مرص حياة أن تاريخهم يقرأ َمن إىل يَُخيَّل
وقحٍط شدة ِسِني من العرص هذا يف كان مما بالرغم ومرًحا، لهًوا وكلها ومواسم،
بأيامهم االحتفال من الفاطميني تمنع لم العجاف األيام هذه ولكن املثل، بها ب ُرضِ
واألعياد املسلمني، باقي يتخذها التي األعياد تلك بجانب أعياًدا ألنفسهم اتخذوها التي
يف الشعب فكان املسلمون. إخوانهم فيها معهم ويشرتك مرص، مسيحيو يحييها التي
املجون طريق عن ذلك كان لو حتى نفسه، إىل الرسور يجلب بما يتظاهر عرصهم
ملكهم، ِعَظم مع يتناَسب احتفاًال األيام بهذه تحتفل الدولة وكانت املعايص، وارتكاب
حياتهم يف منهم املبالغة هذه تكون وقد وأموالهم، خرياتهم ووفرة سلطانهم، واتساع
الحياة هذه عىل أعداؤهم فيقف أعدائهم، وبني بينهم السيايس التنافس ألوان من لونًا
فتضعف غنية، قوية دولة أمام أنهم فيعلمون الطائلة؛ والنفقات الَفِرحة، البهيجة

مهاجمتها. عن همتهم
الطوير ابن عن املقريزي روى فقد مرص؛ يف استحدثوها التي األعياد هذه أما
بن عيل ومولد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مولد موالد: بستة يحتفلون كانوا الفاطميني أن املؤرخ:
الخليفة ومولد الحسني، ومولد الحسن، ومولد الرسول، بنت فاطمة ومولد طالب، أبي

الحارض.1
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الفاطمية مرص أدب يف

الفاطميون كان التي األيام عن املؤلف َث تحدَّ املقريزي خطط من آَخر فصل ويف
ومواسم، أعياد السنة طول يف الفاطميني للخلفاء وكان فقال: ومواسم، أعياًدا يتَِّخذونها
عيل ومولد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ومولد عاشورا، ويوم العام، أول وموسم السنة، رأس موسم وهي
الخليفة ومولد الزهراء، فاطمة ومولد الحسني، ومولد الحسن، ومولد طالب، أبي بن
ليلة وموسم نصفه، وليلة شعبان، أول وليلة نصفه، وليلة رجب، أول وليلة الحارض،
وموسم الفطر، عيد وموسم الختم، وليلة رمضان، وسماط رمضان، وغرة رمضان،
ويوم الخليج، فتح وموسم الصيف، وكسوة الشتاء، وكسوة الغدير، وعيد النحر، عيد
حفالت أيام ذلك إىل وأضاف العدس.2 وخميس امليالد، ويوم الغطاس، ويوم النوروز،
بالناس الجمعة لصالة ركبات ثالث سنة كل يف يركبون الخلفاء كان فقد الجمعة، صالة
جامع ويف مرة، الحاكم جامع ويف مرة، األزهر بالجامع املعروف القاهرة جامع يف
وهبات رسوًما الثالث الُجَمع هذه يف الخليفة من الناس وينال مرة، العاص بن عمرو

وصدقات.3
وثالثاء سبت يوم كل يف يركب الخليفة فيها كان التي الركوبات أيام أيًضا وأضاف
وركوب الحاج،5 سفر ويوم لنزهاتهم،4 بنوها التي واملناظر بالبساتني متنزهاته إىل
الُجَمع ليايل عن آَخر مكان يف كذلك املقريزي َث وتحدَّ رمضان.6 شهر أول يف الخليفة
يحتفل كان التي األيام هذه فكل منهما،7 النصف وليلتَِي وشعبان، رجب شهر من
السمط فيها تَُمدُّ فرح أيام أو عاشوراء، مثل حزن أيام كانت سواء الفاطميون، بها
بالقرص يتصل َمن وكل الدولة رجال ويصيب وإرساف، بذخ عن فيها ويُنَفق الفاخرة،
يف أمراءه يشارك الذي الشعب وينال مكانته، مع يتناسب بما كل والخلع، النعم من
تحتفل كلها مرص فإذا عليه، واألمراء الخلفاء يغدقه كان مما حظٍّا وأحزانهم أفراحهم
هذه وصف يُْت توخَّ لو الحديث بي يطول وقد الفاطميون، استَنَّها التي األيام بهذه

بعدها. وما ص٣٨٤ ج٢، الخطط: 2
ص٣٩٢. ج٢، الخطط: 3

السابق. املصدر 4
ص٣٨٨. ج٢، السابق: املصدر 5
ص٣٨٩. ج٢، السابق: املصدر 6
ص٣٤٥. ج٢، السابق: املصدر 7
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عن نقًال أعيادهم، أيام من واحد ليوم صورة أعطي بأن هنا وأكتفي الكثرية، الحفالت
العام: أول موسم وصف يف املأمون ابن املعارص املؤرخ عن املقريزي

الخزائن يف املستخدمون وباَدَر وخمسمائة، عرشة سبع سنة غرة وأسفرت
من وورق عني من الخليفة يدي بني يحرض ما بحمل اإلنفاق وصناديق
وجهاته إخوته من به يختص َمن جميع ورسم املستجدة، السنة رضب
واألدوان، العوايل األستاذين وجميع واملستخدمات، الصنائع وأرباب وقرابته
تفرقة عىل واستأذنوا وإخوته، وأوالده املأمون باألجل يختص ما بحمل وثنوا
يختص ما تفرقة عىل واستأذنوا وإخوته، وأوالده املأمون باألجل يختص ما
واألجناد، والضيوف واألمراء والحوايش واألصحاب وأوالده، املأمون باألجل
قبلها. كان ما نظري السنة هذه يف املبلغ عليه اشتمل والذي بتفرقته، فأمروا
الخدم أرباب عىل الرسوم وفرقت بداره، السماط عىل باكًرا املأمون وجلس
التعاشري وحرضت األوارق، نَتْه تضمَّ ما عىل أصنافه جميع من واملميزين
املدارج املستخدمني كل وتسلم املأمونية، الدار إىل املوكب وزي والترشيفات
كل وأصمد األسمطة، وترتيب العساكر، ومصفات بالحجبة رشف َمن بأسماء
املأمون، الوزير واستدعى الخليفة، ركب ثم لخدمته، ه وتوجَّ شغله، إىل منهم
املوكب ورتب الرهجية، وخدمت مظلته، نرشت وقد الذهب، باب من خرج ثم
من البلدين تجار وجميع وشماله، يمينه عن العساكر ومصفات والجنائب
بما الطريق زيَّنوا قد وغريهم والبزازين والصاغة والصيارف الجوهريني
باب من وخرج الخليفة، بنظر الربََكة لطلب ومعاشه منهم كلٍّ تجارة تقتضيه
العبيد حارات وأبواب وزيها، بتجملها وراجلها فارسها والعساكر الفتوح،
والرسوم املساكني، تعم والصدقات النرص، باب من ودخل بالستور، معلقة
بالقرآن املقرئون فلقيه الذهب، باب من دخل أن إىل املستقرين، عىل تُفرَّق
ثياب َ وغريَّ الخاص، الكسوة خزانة دخل أن إىل الدهاليز طول يف الكريم
ما إىل ذلك وبعد عادته، عىل م للرتحُّ آبائه تربة إىل َه وتوجَّ بغريها، املوكب
ويف فيها، الحال وجرى األسمطة وعبيت الراحة، سبيل عىل قصوره من رآه
الرسوم وتفرقة الخالفة، قصور وتهيئة عادته، جرت وَمن الخليفة، جلوس

مستقر. هو ما عىل
جرت ما عىل األسمطة يف الحال فوجد داره إىل املأمون األجل َه وتوجَّ
املوسم صبيحة يف الهناء وكذلك تقدمها، مما أكثر فيها والتوسعة العادة به
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وبعدهم للهناء، بحضوره العادة جرت من وحرض والقصور، املأمونية بالدار
وترتيبها والركوبات السالم أيام يف األمور وعادت طبقاتهم، عىل الشعراء
من بديوانه يتعلَّق ما الدواوين يف املستخدمني من كل وأحرض املعهود، عىل
ويتصدق، به وينعم السنة طول يف الدولة إليه تحتاج مما واملطالعات التذاكر
يد عىل التذاكر يف فصل ما عىل صنف كل من الرشيفني الحرمني إىل ويحمل
ويباع يستعمل ما األصناف سائر من ويخزن الثغور، إىل ويحمل املندوبني،

إلخ.8 … والبالد الثغور يف

تحت يجري كان ا عمَّ املعارصين املؤرخني عىل املقريزي نقله ما صورة هذه
ومن الفاطميون، استحدثها التي الكثرية األعياد هذه أيام من يوم يف وسمعهم برصهم
فحسب، القرص ورجال واألمراء الخلفاء أعياد تكن لم األعياد هذه أن نتبنيَّ الصورة هذه
الشعب فإذا والسمط، الصدقات من فيها يُقدَّم كان بما أيًضا الشعب أعياد كانت بل
يكاد وال وبرش، فرح يف هو فإذا الفاطميني، بذخ من يشء ويناله الحاكمني، يشارك

آَخر. يلحقه حتى عيد يميض
اإلجادة يف ويتنافسون قصائدهم، إنشاد يف يتبارون الشعراء كان الحفالت هذه يف
األخرى، الدول يف الشعراء به ينعم لم بما وصالتهم جاريهم بأخذ وينعمون واإلتقان،
العرص يف الشعر ازدهار دوافع من كانت واملواسم األعياد هذه إنَّ قلنا إْن غرابة فال
بها رثى التي قصيدته يف اليمني عمارة إن حتى موضوعاته، من وموضوًعا الفاطمي،

فقال: واملواسم األعياد هذه يذكر أن إال يستطع لم الفاطميني دولة

ت��ح��ِل ل��م َوْه��َي ع��ل��ي��ه��ا ال��زم��اُن ح��اَل م��ك��اِرِم��ُك��م م��ن ت��راءَْت م��ا ع��ل��ى أب��ك��ي
ط��ل��ِل وم��ن رس��م م��ن أوح��ش وال��ي��وَم واِف��دُك��م أن��س ك��انَ��ْت ال��ض��ي��اف��ِة داُر
م��ح��تَ��َم��ِل غ��ي��ر ح��ي��ًف��ا ال��ده��ِر م��ن ت��ش��ك��و م��ك��ارم��ك��م أض��َح��ْت إذ ال��ص��وم وف��ط��رة
وبُ��ِل��ي ع��ن��ده��م ج��دي��ٌد م��ن��ه��ا ورثَّ درس��ت ق��د ال��ف��ْص��َل��يْ��ِن ف��ي ال��ن��اس وك��س��وة
ال��ج��م��ِل ع��ل��ى ف��ي��ِه ت��ج��م��ل��ك��م ي��أت��ي ل��ُك��م ال��خ��ل��ي��ِج ي��وِم ف��ي ك��اَن وم��وس��م

ص٣١٣-٣١٤. ج٢، املقريزي: خطط 8
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ب��ال��وش��ِل ل��ي��س ج��ود وب��ل م��ن ف��ي��ِه��نَّ ل��ُك��م َك��ْم وال��ع��ي��دي��ِن ال��ع��اِم وأول
األس��ِل م��ن ق��ص��ري��ك��م ب��ي��ن م��ا ي��ه��ت��زُّ ك��م��ا ال��غ��دي��ِر ي��وم ف��ي ت��ه��ت��ز واألرُض
ح��ل��ِل9 وف��ي ح��ل��ي ف��ي ال��ع��رائ��ِس م��ث��ل ش��ي��ة وف��ي وش��ي ف��ي ت��ع��رض وال��خ��ي��ل

الفاطميني وأعياد لحفالت اليمني عمارة الشاعر رها صوَّ التي الصورة هذه ولعل
الغني. املرتف العرص ذلك يف مرص عليه كانت ما عىل تدل

كان ما أظهر فقط هي الفاطميون استحدثها التي واملواسم األعياد وليست
املباني من يكثرون الفاطميني نرى ولكننا الفاطمية، مرص يف االجتماعية الحياة يف
من منها واإلكثار واملناظر باملتنزهات عنايتهم ولعل البالد، يف أقاموها التي واملنشآت
البساتني فهذه املختلفة، للفنون الفاطميني حبِّ عىل نقدِّمها أن نستطيع التي األدلة
من غريهم دون فقط لهم متنزًها تُتََّخذْ لم وضواحيها، القاهرة مدينتهم بها لوا جمَّ التي
املرصيني عند ذلك فأوجد وجوها، بمناظرها والتمتع دخولها للناس أباحوا بل الرعية،
الجمال وحب الطبيعة حب إىل النفوس وَسَمِت البهيجة، النارضة الحياة ألوان من لونًا
مقومات من ا هامٍّ جزءًا املتنزهات إىل العرص ذلك يف املرصيني خروج كان ولقد مًعا.
األزهار، وأريج الرياض بجمال وينعمون ويطربون، يقصفون كانوا وهناك حياتهم،
اإلنشاد، يف ويتبارون الشعر، يتطارحون جماعات الرياض هذه يقصدون الشعراء وكان
أن القدماء رواه ما صحَّ فإذا شعرهم، وحي والطبيعة الزهر جمال من يستوحون
شعراء خرج فكذلك الشعر، الستلهام الصحراء إىل يخرجون كانوا الجاهلية شعراء
أكثََر التي والبساتني املتنزهات هذه فكانت الطبيعة، ببدائع يتغنون البساتني إىل مرص

الفاطمي. العرص يف املرصي الشعر من لكثري خصبًا مصدًرا الفاطميون منها
الثراء من حظٍّ عىل مرص سكان وكان ترف، حياة إذن املرصية الحياة كانت
الخلفاء وكان سلطانهم، وسعة مجدهم أوج يف العباسيون عليه يحسدهم والغنى،
كان مما ورقيق، ومتاع مال من يملكون مما الشعب عىل اإلغداق يف يرسفون الفاطميون
املرشق، يف األمراء هدايا ومن النجوى، وأموال الخمس10 مال من الدعاة إليهم يحمله
الشعب وافتَنَّ سعة، عن فأنفقوا امللك بمظهر الظهور يف باألئمة يتشبَّهون الوزراء وكان

ص٣٩٣. ج٢، املقريزي: خطط 9

العربي). الفكر دار مطبوعات (من األئمة اتِّبَاع آداب يف الهمة كتاب راِجْع 10
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الحياة من واتخذوا الثروة، صاحب بمظهر فظهروا وحكَّامهم، بأمرائهم التشبه يف
املآدب وإقامة والقيان، الرقيق اقتناء من وأكثروا أزهاها، واللباس الزينة ومن أبهجها،
حياَة كانت املرصيني حياة أن إلينا ُخيَِّل حتى والرشاب، اللهو ملجالس ن الخالَّ واستدعاء

بالقريض. للشعراء وحيًا كله ذلك فكان وألحان، غناء وسماع وقصف لهٍو
البالد شئون عىل القائمني أن الفاطمي العرص هذا يف الشعر ازدهار عوامل ومن
األحزاب تتخذ ما نحِو عىل السياسية دعوتهم وسائل من وسيلًة الشعر من اتخذوا
أن ذكرنا وقد وآرائها، األحزاب هذه اتجاه عن لتعربِّ الصحف بعض اليوم السياسية
يف يفيدهم ما كل واصطنعوا اهتمام، أيما بها فاهتموا الدعاية قدر عرفوا الفاطميني
السياسة، فن يف وكياسة قدرة عىل الفاطميون وكان وشعراء، وأدباء علماء من دعوتهم
يف للقبيلة الدعاية وسائل أهم من كان الجاهيل العرص منذ العربي الشعر أن فعرفوا
بعض وأن اإلسالم، ظهور بعد اإلسالمية والِفَرق السياسية ولألحزاب الجاهيل العرص
الالحقي الحميد عبد بن وأبان حفصة أبي بن مروان أمثال العبايس العرص يف الشعراء
ضد العباسية الخالفة عن الدفاع يف الفقهية اآلراء بعض شعرهم يف أدخلوا وغريهما،
يُشِهروه أن دون الشعر سالح يرتكوا أن الفاطميون ْ يََشأ فلم العلويني، من الطامعني
بدولتهم، واإلشادة بفضائلهم واملباهاة عنهم الدفاع يف يستخدموه أن أو خصومهم، عىل
ويجعلون دولتهم، لشعراء الجسيم الضخم العطاء يبذلون الفاطميني وجدنا أن غرو فال
للشعراء كان أنه الطوير ابن عن املقريزي وينقل شهرية، مرتبات الشعراء لبعض
عاشوراء يوم يف أنه أيًضا ويروى دنانري.11 عرشة إىل ديناًرا عرشين من جارية رواتب
جرت ما عىل وغريهم والشعراء اظ والوعَّ والقرَّاء للمتصدرين املطلق الرسم يخرج كان
واألعياد املواسم أيام يف الشعراء يعطون كانوا الفاطميني أن هذا ومعنى عادتهم،12 به
كالمه يف أخرى مرة املقريزي ثنا ويحدِّ شهريٍّا. لهم يُعَطى كان ما غري خاصة رواتب
وبلده، واسمه شاعر كل الشعراء، صور وعليها طاقات، بها كان أنه الحبش بركة عن
الشاعر شعر من قطعة عليها ُكِتب القماش من قطعة الطاقات هذه من كلٍّ جانب وعىل
دخل ملا هللا بأحكام اآلِمر الخليفة وأن ب، مذَهَّ لطيف رف اآلَخر الجانب وعىل املدح، يف

ص٢٤٣. ج٢، املقريزي: خطط 11

ص٢٩٠. ج٢، خطط: 12
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وأن ديناًرا، خمسون فيها مختومة رصة رف كل عىل توضع أن أمر األشعار، وقرأ هناك
بيده.13 رصته ويأخذ شاعر كل يدخل

يضعوا بأن التمجيد هذا للشعراء أقامت اإلسالمية الدول من دولة أعرف أكاد فال
قاطعة داللة يدل مما عامة، متنزهات يف طاقات يف وبلده اسمه مع شاعر كل صورة

الفاطمي؟! العرص يف مرص من اآلن نحن فأين والشعراء، الشعر لفن تمجيد عىل
«مقدِّم وظيفَة الدولة وظائف من جعلوا الفاطميني أن الخريدة يف العماد ويذكر
بمسعود ب امللقَّ هو الجمايل بدر بن األفضل عهد يف الشعراء مقدم أن ويذكر الشعراء»،
عىل األموال يغدقن الفاطمية اإلمامة قرص سيدات وكانت حريز.14 بابن املعروف الدولة
أن بعد أنه اليمني عمارة ثنا ويحدِّ األئمة، مدح يف جيًدا شعًرا منهم سمعن كلما الشعراء
خمسمائة الحافظ اإلمام بنت الرشيفة السيدة له أخرجت مرص يف األوىل قصيدته أنشد
لساٌن الشعراء ألن عنايتهم؛ والشعراء الشعر يولون الفاطميني نرى وهكذا دينار.15
عىل الفاطمية النَِّعم فإغداق أقوياء، كثريين أعداء أمام عنهم والذود تمجيدهم أَْلُسِن من
مع الشعر إتقان عىل يحرصون الشعراء جعلت التي األسباب أشد من كان الشعراء
يف الشعراء هؤالء الفاطميون واستَغلَّ إنتاجهم، وكثر الشعراء فكثر اإلنشاد، من اإلكثار
ضعف الذي الفاطمي العرص من األخري القسم يف حتى وخلفائهم، دولتهم شأن رفع
ينظم أن مسلم هللا عبد أبي الشاعر إىل ُطِلب فقد بامللك، الوزراء واستبدَّ األئمة، فيه
يشء له يجري أن فسأل ذلك، عىل شهر كل دنانري خمسة له وجعلوا املرصية»، «السرية
محمد بن مجري الشاعر فهجاه دينار، نصف فزيد الشعراء، من غريه مثل الشعر عىل

بقوله: ٥٤٠ه سنة حوايل املتوىف الصقيل

ب��م��ق��داِر ت��ج��ري خ��م��س��ة ل��ه أض��َح��ْت أَدٍب ِذي ك��ل ف��ق��ال��وا ال��ح��دي��ُث ج��َرى
ال��ج��اِري ف��ي ِزي��َد ح��ت��ى ال��ج��م��اع��ِة دوِن م��ن ال��م��س��ل��ِم اب��ن َح��َواه ف��ض��ٍل ب��أي
أْش��َع��اِري ح��قَّ ت��ن��ق��ص��ون��ي ال ف��ق��اَل: س��ي��رتِ��ِه ح��قِّ ع��ن خ��م��س��ًة ل��ه أَْج��ُروا

ص٤٨٦. ج١، خطط: 13

١٠٢أ. ورقة الخريدة: 14
ص٣٤. النكت: 15
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دي��ن��اِر16 ِن��ْص��ف ع��ن َق��ْدره��ا ي��زْد ف��ل��م ن��اِف��َق��ة ال��ش��ْع��ِر وس��وق ع��ل��ي��ه ن��اُدوا

يف حتى دولتهم، أركان تثبيت يف الشعراء شعر يستغلون الفاطميون كان وهكذا
سلطانهم. ضعف وقت

األئمة شعر

الفنون من فن هو حيث من ويتذوَّقونه الشعر يقدِّرون الفاطميون كان كله ذلك بجانب
ودقة الشعور ة وِرقَّ الثقافة من حظٍّا نال َمن كلُّ ويقدِّرها بها، العناية تجب التي
وقد الشعر، ينشد كان َمن الفاطميني األئمة بني من أن املؤرخون يذكر بل اإلحساس،
سرية صاحب ويذكر غزواته، إبَّان بالشعر املرصيني هللا بأمر القائم خاَطَب كيف رأينا

منها: باهلل، للمنصور أبيات عدة جوذر

ال��س��وام��ِر م��س��ت��ح��ك��م��ات م��ن ال��درع ص��دا وط��ي��ب��ه ال��زع��ف��ران ب��ع��د ت��ب��دل��ت
ال��ض��وام��ِر ب��ال��خ��ي��وِل ال��ح��ش��اي��ا ول��ي��ن ب��ال��س��رى ال��م��ق��ام��ِة ب��ع��د ت��رن��ي أَل��ْم
ال��خ��وادِر األُُس��ود ث��وراِت ي��ث��وروَن ب��ي��ن��ه��م ض��غ��ائ��َن ال ص��دق وف��ت��ي��ان
ال��ح��واف��ِر ل��وق��ع ال��وادي ره��ج إذا وم��ش��ه��ِدي غ��ن��ائ��ي ي��غ��نِّ��ي ف��تً��ى أرون��ي
ال��م��غ��اف��ِر17 ت��ح��ت ال��ه��ام أق��د ب��س��ي��ف��ي أح��م��د ن��س��ل م��ن ال��م��ن��ص��وُر ال��ط��اِه��ُر أن��ا

هللا: لدين املعز عهده وويل ابنه يخاِطب أيًضا باهلل املنصور شعر ومن

ط��وي��ل ع��ري��ض ش��دي��د وش��وق��ي ال��غ��روب أق��ص��ى م��ن إل��ي��ك ك��ت��اب��ي
ه��ول ك��لِّ ع��ل��ى ن��ف��س��ي وأح��م��ل ال��رم��اَل وأط��وي ال��ق��ف��اَر أج��وب
ال��رس��ول آِل دول��ة وإع��زاز اإلل��ه رض��اء ب��ذاك أري��د
ال��دل��ي��ل وت��اه ال��رك��اب وك��لَّ أج��س��ام��ن��ا ال��س��ي��ر ب��رى أن إل��ى

١٠٢أ. ورقة الخريدة: 16
بمكتبتي). خطية (نسخة جوذر األستاذ سرية 17
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ق��ل��ي��ل ق��ل��ي��ل ه��ذا ال��ل��ه وف��ي وح��ش��ت��اه ووا غ��رب��ت��اه ف��وا
ح��م��ول ص��ب��ور ب��ق��ل��ب ن��ه��ض��ت ول��ك��ن��ن��ي ذرًع��ا ض��ق��ت وم��ا
ج��ل��ي��ل وع��زٍّ م��ب��ي��ن ب��ف��ت��ح ف��ض��ل��ه م��ن ال��ع��رش ذو َم��نَّ وق��د
ج��م��ي��ل وص��ن��ع ج��دي��د ع��ط��اء ل��ي ال��ل��ه م��ن ي��وم ك��ل وف��ي
ال��وك��ي��ل18 ونِ��ْع��م رب��ي وح��س��ب��ي ق��ض��ى م��ا ع��ل��ى ح��م��د ف��ل��ل��ه

الثانية املقطوعة من شعًرا وأجزل أقوى األوىل املقطوعة أن معي تالحظ ولعلك
املنصور شعر من األوىل فالقطعة الشعر، فن إىل منها العادي الكالم إىل أقرب هي التي
يختار فهو واملعنى، اللفظ يف الفن ناصية ملك حمايس شاعر صاحبها أن عىل تدل
مًعا، والعقل األذن فيلذ الشاعر، يقصده الذي املعنى مع موسيقاه يف يتالءم الذي اللفظ
يقول أنه ِعي يدَّ حني يعبث ناظمها أن إال أقول أن أستطيع فال الثانية، القطعة ولكن

شعًرا.
األبيات: هذه إليه وينسب شاعًرا، أديبًا كان هللا لدين املعز أن خلكان ابن ويذكر

ال��م��ع��اِج��ِر ف��ي ال��م��ح��اج��ُر ت��ل��ك ب��ن��ا ص��ن��َع��ْت م��ا ل��ل��ه
ال��ح��ن��اج��ر ف��ي ال��خ��ن��اج��ر م��ن ال��ن��ف��وس ف��ي وأق��ض��ى أم��ض��ى
ال��ه��واج��ر19 ف��ي ال��م��ه��اج��ر ت��ع��ب ب��ب��ي��ن��ك��م ت��ع��ب��ت ول��ق��د

من كان الشاعر أن عىل يشء كل قبل تدل فهي يشء عىل دلَّْت إْن األبيات فهذه
وبني و«املعاجر»، «املحاجر» بني اللفظية املالءمة بهذه ُفِتن فقد البديعية، الزينة شعراء
ومع و«الهواجر»، «املهاجر» وبني و«الحناجر»، «الخناجر» وبني و«أقىض»، «أمىض»
تعبريه يف قويٍّا كان الشاعر خيال فإن األبيات، هذه يف البديعية الصنعة هذه ظهور
النفوس يف وتفعل هدفها، تصيب ولكنها املحاجر، تحت تختفي التي العيون تفعله ا عمَّ

الحناجر. يف الخناجر تفعله مما أكثر

بمكتبتي». خطية «نسخة جوذر األستاذ سرية 18

ص١٠٣. ج٢، خلكان: ابن 19
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األبيات: هذه هللا لدين املعز إىل القدماء ينسب وكذلك

أَط��الَّ وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ورد ف��وق ش��م��ًس��ا ج��ب��ي��ن��ك م��ن ال��ح��س��ن أط��ل��ع
20 ِظ��الَّ ��ْع��ِر ب��ال��شَّ ف��م��دَّ ج��ف��اًف��ا ِد ال��ور ع��ل��ى خ��اَف ال��ج��م��اَل وك��أنَّ

جمال يصف فهو الفن، من بها بأس ال درجًة بلغ شاعر من جميلة صورة هنا
غمرته قد املتَفتِّح كالورد فهي النفس، إىل املحبَّبَة الطبيعة صور من بصورة املحبوب
من الورد يذبل أن فخيش الشعور، رقيق الحس دقيق كان الشاعر ولكن الشمس،
غرو وال جميلة، شك ال هنا فالصورة الحبيب، شعر من بخصلة فظلَّله الشمس، حرارة
بديع.»21 غريب معنى هذا «إن خلكان: ابن قال حتى بها ُفِتنوا قد القدماء رأينا أن
أم خلكان، ابن روى كما هللا لدين املعز إىل األبيات هذه أنسب أن أستطيع هل ولكن
قال: ظافًرا أن الخريدة يف ورد إذ الفحل؛ الفاطمي الشاعر الحداد ظافر إىل أنسبها

أَط��الَّ وج��ن��ت��ي��ك م��ن ورد ف��وق ب��در ج��ب��ي��ن��ك م��ن ال��ش��م��س أط��ل��ع
22 ِظ��الَّ ب��ال��ش��ع��ر ف��م��دَّ ج��ف��اًف��ا ِد ال��ور ع��ل��ى خ��اَف ال��ع��ذار ف��ك��أنَّ

بعد عنه فأخذهما املعز، اإلماَم ظاِفٌر حاَكى فربما البيتني، أنسب مَلن أدري لست
إثبات أرادوا عندما املعز إىل البيتني املذهب أتباع نسب ربما أو األلفاظ، بعض غريَّ أن
فقال: املعز شعر عن أيًضا َث تحدَّ إياس ابن املؤرخ فإن يشء من يكن ومهما شاعريته،

قوله: ذلك من جيد، شعر وله شاعًرا، فصيًحا لبيبًا حازًما عاقًال املعز «كان

أح��م��َرا ورد ف��وق ال��ب��ن��ف��س��ج وب��دا ع��ذرا ح��ت��ى ف��ي��ه ع��ذري ب��اَن م��ا
خ��ن��ج��َرا23 ع��ل��ي��ه��ا ن��اظ��ره ف��اس��ت��لَّ ص��دغ��ه ع��ق��اِرب ب��ق��ب��ل��ت��ه ��ْت ه��مَّ

ص١٠٣. ج٢، خلكان: ابن 20
السابق. املصدر نفس 21

(٨٧ب). ورقة الخريدة: 22
ص٤٨. ج١، إياس: ابن تاريخ 23
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باهلل العزيز ابنه كان وكذلك به، وُعِرف الشعر، ينشد هللا لدين املعز كان وهكذا
فضيلة، لديه «كانت العزيز: عن املحاسن أبو يقول تميم، باألمري املعروف وابنه نزار،
وفاة األعياد بعض واَفَق وقد العزيز، قول يتيمته يف الثعالبي وروى جيد.»24 شعر وله

عليه: املأتم وعقد ابنه،

ك��اظ��م��ن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ج��رع��ه��ا م��ح��ن ذوو ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ن��و ن��ح��ن
وخ��ات��م��ن��ا م��ب��ت��ل��ى أول��ن��ا م��ح��ن��ت��ن��ا األن��ام ف��ي ع��ج��ي��ب��ة
م��آت��م��ن��ا25 وأع��ي��ادن��ا ط��رٍّا ب��ع��ي��ده��م ال��ورى ه��ذا ي��ف��رح

لم فهو كمني، وحزن دفني ألم عن يعربِّ العاطفة صادق األبيات هذه يف فالشاعر
حتى وكوارث محن من البيت أهل أصاب ملا يألم هو بل فحسب، ولده لفقد يحزن
العزيز دفعت التي هي الصادقة العاطفة هذه أن إيلَّ ويَُخيَّل مآتم، أعيادهم أصبحت

يقول: ألن

وال��م��ع��ال��م ال��ض��ي��ا م��م��ح��و وأص��ب��ح ح��ب��ال��ه رث��ت ال��دي��ن رأي��ت ول��م��ا
ال��م��خ��اط��م خ��زم ال��ل��ه ع��ب��اد ت��س��وم أم��ة ك��ل م��ن األغ��ن��ام وأص��ب��ح��ت
ال��ت��ح��اك��م ع��ن��د ال��ل��ه ك��ت��اب ب��غ��ي��ر ودم��ائ��ه��ا أم��وال��ه��ا ف��ي وت��ح��ك��م
ل��ل��م��ح��ارم م��ان��ع ع��ل��ي��ه��ا غ��ي��ور ث��ائ��ر غ��ض��ب��ة ال��ل��ه ل��دي��ن غ��ض��ب��ت
ق��م��اق��م رج��ال ب��أب��ط��ال ت��م��وج ك��ت��ائ��ب ب��ح��ر ال��ش��رق ن��ح��و وس��يَّ��رت
ال��ص��وارم ال��رق��اق وب��ال��م��ش��رف��ي��ات ب��ال��ق��ن��ا ت��خ��ط��ر ال��خ��ي��ل ج��رد ي��ق��ودون
آدم ق��ب��ل م��ن األن��وار ف��ي ت��ن��ق��ل��ت م��داف��ع غ��ي��ر ال��ل��ه رس��ول اب��ن أن��ا
ع��ال��م ك��ل م��ن ح��واء ب��ن��ي رق��اب ل��ه خ��ض��َع��ْت ال��ذي ال��ع��ال��ي ال��ش��رف ل��ي
ال��خ��وات��م) (خ��ي��ر ال��ل��ه ب��ح��م��د وم��نَّ��ا ه��داي��ة ك��ل أب��واب ُف��ِت��ح��ت ب��ن��ا
األع��اج��م ب��أي��دي أس��رى ب��أن��ه��م م��ل��ك��ه��م ض��ع��ف م��ع ال��ع��ب��اس ل��ب��ن��ي ف��ُق��ْل

ص١٢١. ج٤، النجوم: 24
ص١١٣. ج٤، الزاهرة: والنجوم ص٢٢٣، ج١، اليتيمة: 25
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ظ��اِل��م ل��ظ��اِل��ِم س��ح��ًق��ا م��واري��ث��ن��ا، م��ن غ��ص��ب��وه م��ا ال��م��روان ب��ن��ي غ��ص��ب��ت��م
ه��اش��م م��ن��اس��ب م��ن ادع��ي��ت��م م��ا وال م��ح��م��د وص��اي��ا ف��ي��ن��ا ت��ح��ف��ظ��وا ول��م
ح��اِك��م26 أع��دُل وال��ل��ه أوائ��ل��ن��ا س��ق��ي��ت��م ق��د ك��م��ا ك��أًس��ا س��ن��س��ق��ي��ك��م

خاَلَفه مَلن العداء شديد ودينه، عقيدته عىل غيور رجل أمام نحن األبيات هذه ففي
شديد أيديهم، عىل محن من وأجداده آباءَه أصاَب ملا باالنتقام دهم يتوعَّ العباسيني، من
كان التي املذهبية عقائده ينىس ال كله ذلك يف وهو الكريم، الرسول إىل بنسبته الفخر
اعتقد َمن إال يقوله ال املعنى فهذا آدم، قبل من األنوار يف َل تنقَّ أنه إىل فأشار إمامها،
ملسو هيلع هللا ىلص محمد نور خلق سبحانه هللا أن إىل ذهبوا الفاطميني أن وذلك الفاطميني، مذهب
واألرحام الطاهرة األصالب يف َل تنقَّ النور هذا وأن واألرض، السموات يخلق أن قبل
هذا يا ُكْن ألحدهما: قال قسمني، النور هذا هللا َم فقسَّ املطلب، عبد بلغ حتى الزكية
بنت فاطمة من عيلٍّ بزواج أخرة مرة ع تجمَّ النور هذا وأن عليٍّا. ُكْن هذا ويا محمًدا،
قبل ُوِجد العزيز فكأنَّ باهلل، العزيز كان حتى ذريتهما من األئمة يف َل وتنقَّ الرسول،

آدم.27 قبل ُوِجد به حلَّ الذي النور ألن آدم؛
الزاهرة: النجوم صاحب إليه وينسب أيًضا، شاعًرا هللا بأمر الحاكم وكان

ال��م��ت��ح��ن��ِق ص��دم��ة م��ن ل��ي ب��دَّ ف��ال ب��م��وث��ق م��ن��ي ل��س��ت ع��ن��ي ال��ل��وم دَِع
ِق28 ال��ت��ف��رُّ ب��ع��د ال��دي��ن ش��م��ل وأج��م��ع ودج��ل��ة ف��رات م��ن ج��ي��ادي وأس��ق��ي

وكذلك اآلِمر، إىل فينسبهما أخرى مرة النجوم صاحب يعود البيتني هذين ولكن
ضعيفة األبيات هذه ولكن للحاكم، أبيات عدة الخطية املجموعة يف وعندي املقريزي.29
أتباع أحد هو قائلها أن إيلَّ ويَُخيَّل االنتحال، فيها ويظهر معناها، ويف صياغتها يف

هي: واألبيات الشعر، صناعة يحسنون ال الذين املذهب

بمكتبتي. خطية نسخة إسماعيلية، أشعار مجموعة من ٦٣أ ورقة 26

داعي الدين يف املؤيد ديوان مقدمة يف ذلك عن كتبناه وما شتى، مواضع يف املؤيدية املجالس راجع 27

الدعاة.
ص١٩٦. ج٤، النجوم: 28

ص٢٧٠. ج٢، املقريزي: خطط 29
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ي��ف��ور ال��دم��اء ف��وق م��ن ب��أب��ي��ض أت��ي��ت��ك��م ال��س��واد ل��ب��س ان��ق��ض��ى م��ا إذا
ح��م��ي��ر ب��ع��د رج��ل��ي ص��ح��ب��ت وال رك��ب��ت��ه م��ا إذا ي��غ��ل��ي أش��ق��ر ع��ل��ى
وزي��ر30 ذاك ب��ع��د م��ن ب��ي وي��خ��ت��ال ذا ق��ب��ل ك��ن��ت ك��م��ا ع��ادت��ي وأج��ل��س

املرشف عيل بن يوسف هجا الواساني، الشاعر أن الذخرية يف بسام ابن ويحدثنا
هذه سماع أريد يوًما: فقال الهجاء هذا بأمر الحاكم وسمع الحاكم، أيام دمشق عىل
الشعر سماع له يلذ كان الحاكم أن عىل يدل فهذا النشيد.31 حسن رجل من القصيدة

النشيد. يحسنون ْن ممَّ
متمكِّنًا كان وأنه مبدًعا، شاعًرا كان باهلل املستنرص أن عىل املصادر تُجِمع وتكاد
عليه ترد كانت التي الرسائل بعض عن ويجيب مناسبات، يف يرتجله الشعر إنشاد من
الوزير إىل ٤٦٠ه سنة باألتراك جاء الدولة ناظر أن النجوم صاحب يروي بالشعر.
أخذكم بعد عندي بقي مال «وأي الوزير: لهم فقال باملال، الوزير وطاَلبوا كدينة، ابن
فكتب املستنرص، إىل األمر يرفع أن الوزير من فطلبوا اإلقطاعات.» واقتسامكم األموال
بخطه: نفسها الرقعة عىل املستنرص فأجاب اإلمام، إىل وأرسلها جرى بما رقعة الوزير

ال��ف��ض��ل ول��ه إل��ه��ي إال أت��ق��ي وال أرج��و ال أص��ب��ح��ت
وال��ع��دل32 ال��ت��وح��ي��د وق��ول��ي أب��ي وإم��ام��ي ن��ب��ي ج��دي

بالبالد وحاق به حل ملا اإلمام نفس يف كمن الذي الشديد األلم يظهر هذين ففي
دفن عند نسمعه بما يذكِّرنا الثاني والبيت التاريخ، يف املعروفة العظمى الشدة إبَّان
يطالبه جاء بَمن يتهكََّم أن أراد املستنرص فلعل األموات، بتلقني يُعَرف بما املوتى
األلم حاالت أشد يف وهو الناس بهؤالء يسخر فهو املوتى. به ن يُلقَّ بما فأجاب باألموال،
ويتهكَّم يسخر جعلته التي هي املستنرص، عند كانت التي النفسية فالعقدة والحزن،

النحو. هذا عىل

اإلسماعيلية. ألشعار الخطية املجموعة من ١٦٦ ورقة 30

األول). (املجلد الرابع القسم من ص٦٩ الجزيرة: أهل محاسن يف الذخرية 31
أما هللا. بأمر الحاكم إىل ص٢٩ اإلشارة كتابه يف الصرييف منجب ابن وينسبهما ص٨١، ج٤، النجوم: 32

هللا. بأحكام اآلِمر إىل ص٧١، ج٤ تاريخه يف فينسبهما خلدون ابن
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عاد أن بعد الشريازي هللا هبة الدين يف املؤيد أن أيًضا املستنرص عن يُرَوى ومما
يرسل املؤيد فأخذ املستنرص، لقاء من املغربي ابن الوزير منعه القاهرة، إىل ٤٥٠ه سنة

املؤيد: قول املستنرص بلغ حتى الشعر فيه وينشد والرسائل، الكتب إليه

ال��م��ش��رق م��ل��ك ك��س��رى ب��ت��اج ت��وَّج��ت��ن��ي أن��ك ل��و أق��س��م
ب��ق��ي ق��د وَم��ن م��ن��ه��م م��ض��ى ق��د َم��ن ال��ورى أم��ور ك��لَّ وأَنَ��ْل��تَ��ن��ي
ن��ل��ت��ق��ي أن م��والي ي��ا أج��ب��ت س��اع��ة ن��ل��ت��ق��ي ال أن وق��ل��ت
ال��م��ف��رق م��ع ف��ودي ش��يَّ��َب س��اع��ة ل��ي إب��ع��اَدَك ألن

بخطه: عليها أجاب املستنرص إىل الشعر هذا فيها التي الرقعة بلغت فلما

ال��م��رت��ق��ي أع��ج��ز ع��ل��م وط��ود ال��ورى ف��ي م��ش��ه��ورة ح��ج��ة ي��ا
م��ق��ل��ق م��ؤل��م ألم��ر إال أب��واب��ن��ا دون��ك غ��ل��ق��ت م��ا
م��ش��ِف��ق أٍب َص��دُّ ف��َص��دُّن��ا س��م��ع��ه م��ن ق��ل��ب��ك ع��ل��ى خ��ف��ن��ا
ال��م��ش��رق وف��ي ص��اح ي��ا ال��غ��رب ف��ي رش��ده��م ع��دم��وا ق��د ش��ي��ع��ت��ن��ا
ال��م��ش��ِف��ق ك��ال��وال��ِد ل��ه��م وُك��ْن ع��ل��م��ن��ا م��ن ش��ئ��َت م��ا ل��ه��م ف��ان��ش��ر
ال��س��ب��ق م��دى ت��ج��اوزت ف��ق��د آخ��ًرا دع��وت��ن��ا ف��ي ك��ن��َت إْن
ب��ق��ي33 َم��ن وال ال��ن��اس س��ائ��ر م��ن م��ض��ى ف��ي��َم��ن ي��وج��د ال م��ث��ل��ك

مطلعها: اإلسماعيلية أشعار مجموعة يف وردت قصيدة إليه وتُنَسب

وف��ر34 م��ن أب��ي��ك وف��ر ب��ال م��ا ال��غ��م��ر اب��ن��ة ي��ا م��الم��ك ك��ف��ى

باإلشارة اآلن فأكتفي املستنرص، إىل ونُِسبت موضوعة، القصيدة هذه أرى ولكني
إليها.

عيل إىل كتبها إنه قيل رسائل مجموعة املستنرص إىل البهرة طائفة وينسب
هذه مثل أن يدرك الرسائل هذه عىل يطَِّلع َمن ولكن باليمن، الصليحي محمد بن

الدعاة. داعي الدين يف املؤيد ديوان انظر 33
٦٣ب. ورقة 34
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خلفاء من خليفة نجد أن وَقلَّ كتَّابه، عن تصدر إنما اإلمام، عن تصدر ال الرسائل
اإلنشاء، ديوان كتَّاب عمل ذلك كان إنما عماله، ألحد الرسائل هذه مثل أرَسَل املسلمني
مركز انتقال بعد ُكِتبت أنها ح ونرجِّ املستنرص، إىل الرسائل هذه نسبة يف نشك ونحن
الرسائل هذه إىل وسنعود اليمن، يف الدعاة أحد كاِتبَها وأن اليمن، إىل املستعلية الدعوة

آَخر.35 بحث يف
األدب.»36 يف ونظر نظم لآلِمر «كان هللا: بأحكام اآلِمر عن النجوم صاحب ويقول
اآلِمر، إىل آَخر وحينًا الحاكم، إىل حينًا نسبها التي األبيات منها أبيات عدة له وروى

قوله: اآلِمر إىل ميرس ابن وينسب قبُل. من ذكرنا كما

ش��ه��ب��ا م��ف��ل��ع��ة رك��ب��ان ج��راث��ي��م ب��ي��ت��ه رك��ن إل��ى ح��ج��ت وال��ذي أم��ا
ال��ح��رب��ا ف��اع��ت��زل ال��ح��رب زم��ام م��ل��ك��ت ل��ي ي��ق��ال ح��ت��ى ال��ح��رب ألق��ت��ح��م��ن
ص��ح��ب��ا37 ب��ه ون��رض��ى ص��ح��ب��ا ب��ن��ا ف��ي��رض��ى م��ري��م ب��ن ع��ي��س��ى ال��ل��ه روح وي��ن��زل

يف اآلمرية «بالهداية تُعَرف رسالة هللا بأحكام اآلِمر إىل البهرة طائفة وينسب
وذكر فيظي، آصف األستاذ صديقنا الرسالة هذه نرش وقد النزارية»، الدعوة إبطال
فإن كتَّابه، ألحد كانت وربما الحقيقة، يف لآلِمر ليست أنها الرسالة لهذه مقدمته يف
الذي هو اآلِمر كان وربما اإلنشاد، ديوان رجال يكتبها التي السجالت من الرسالة هذه

بها.38 أوىص
يقرِّبون رأيناهم أن غرو فال الشعر، ينشد الفاطميني األئمة بعض كان وهكذا
أمرائهم أيدي بني ويتنافسون حولهم الشعراء ويلتفُّ العطاء، لهم ويجزلون الشعراء

وازدهاره. الشعر كثرة إىل دعا مما اإلنشاد، يف
العرص من األول القسم يف أي — وقوتهم سلطانهم عهد يف األئمة كان وكما
الوزراء غلبة عهد يف الوزراء بعض كان الشعراء، ويقربون الشعر ينشدون — الفاطمي

بلندن. الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة خطية نسخة املستنرصية، السجالت 35
ص١٨٢. ج٤، 36

ص٧٣. ميرس: البن مرص تاريخ 37
اإلسالمية الدراسات (جمعية مطبوعات من فيظي أصغر عيل آصف األستاذ تحقيق اآلمرية، الهداية 38

بالهند).
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الدولة؛ يف يشء كل أصبحوا الوزراء أن سيما وال عليه، ويثيب الشعر ينشد مرص يف
الخليفة مدح يريدون كانوا عندما الشعراء إن حتى ووجهتهم، الشعراء مقصد فأصبحوا
يقولون مما أكثر الوزير مدح يف ويطنبون الوزير، بجانبه يذكرون كانوا الفاطمي
األفضلية، األيام يف لهم يكن لم الشعراء جميع أن املقريزي ويروي اإلمام. مدح يف
واستحسانه السلطان طرب اتفق إذا لهم كان وإنما جار، الشعر عىل قبلها فيما وال
من ذلك يكون أن القائد فرأى الجائزة، حكم عىل هللا يسهله ما منهم أنشد من لشعر
مجلس يف أنشأها التي امللك بدار يجلس األفضل كان إذ الظروف.39 من يديه بني
يف وجعل اثنني، لون كل من أطلس، ديباج ظروف ثمانية بتفصيل أمر وقد العطايا،
الظروف هذه فمن آالف، خمسة ظرف كل يف دينار ألف وثالثني خمسة منها سبعة
العرص يف الوزراء أكثر ولعل يقصدونه، كانوا الذين الشعراء عىل عطاياه يغدق كان
رزيك، بن طالئع الصالح امللك الوزير هو الشعراء إىل وتحبُّبًا للشعر إنشاًدا الفاطمي
ولكن كثريًا، شيئًا فكان فيه الشعراء شعر وجمع كبريين، مجلدين يف شعره جمع فقد
العادل النارص الوزير كان وكذلك شذرات، إال منها يَبَْق ولم ُفِقدت، كلها األشعار هذه
الشعر جيد يعرف فكان فهمه وأما بقوله: اليمني عمارة وصفه الذي الصالح بن رزيك
مزدهًرا كان كما الوزراء عهد يف ازدهرت قد الشعر فسوق عليه.40 ويثبت ويستحسنه

بعُد. فيما حه سنوضِّ ما عىل األئمة عهد يف

الفاطمي الشعر ضياع

الشعر ازدهار إىل تدعو — منها جانبًا رأينا كما — الفاطمية مرص يف الحياة وكانت
موضوعاته، من موضوع وكل الشعر، فنون من فنٍّ كل يف الشعراء أنتجه ما كثرة وإىل
أبادوه فيما األيوبيون أبادها ما رسعان مرص عىل طغت التي الفنية املوجة هذه ولكن
منه يَبَْق ولم الشعر فضاع اإلسالمية، مرص تاريخ يف الذهبي العرص هذا تراث من
ال ونحن البقاء، السمه ُقدَِّر إْن أحيانًا الشاعر اسم إال يَبَْق لم ُقْل أو اليسري، النزر إال
أثر كل يمحوا أن ِدهم بتعمُّ املرصي األدب تاريخ عىل بجنايتهم األيوبيني اتهام يف نرتدد

ص٣٧٥. ج٢، الخطط: 39
ص٥٥. النكت: 40
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من خوًفا الشعر دواوين من فيها بما كتبهم حرقوا فقد بصلة، للفاطميني يمتُّ أدبي
العماد األيوبيني كاتب ذا هو وها بزعمهم. كفر وهو لألئمة، مديح بالشعر يكون أن
ابن عن قال الخامسة، املائة شعراء شعر خريدته يف يجمع أن أراد عندما األصفهاني
رشًعا أساءَ ألنه حطِّه؛ عىل غلوه لفرط عازًما «وكنت وشاعره: اآلِمر داعي الضيف
ألن ِصْفًرا؛ منه كتابي أترك أن أََر لم ولكنني كفًرا، فيه أظهر بل شعًرا، أحسن وإْن
يحمل كما الغثاء ويحمل والفاجر، الرب ويقصده والكافر، املؤمن يركبه الزاخر البحر
عىل نظمه يدل ظاهر، الفضل من بحظ ظافر، أقول الحداد: ظافر عن وقال الدر.»41
املرصي مداح من أنه لوال أكمله وما سافر، والسالسة الرقة بوجه وشعره وافر، أدبه أن
العماد َد تعمَّ فقد األئمة، مدح يف شيئًا لهما العماد يرِو لم ذلك ومع غافر.42 وهللا
من غريه ذلك يف وتبعه خريدته، من األئمة مديح شعر أكثر يستبعد أن األصفهاني

املذهبي. ب التعصُّ هذا بسبب الفاطمية مرص شعر أكثر فضاع واملؤرخني، األدباء
املستنرص عهد يف سيما وال مرص، يف كانت التي األحداث أن ذلك إىل أِضْف
العرص أواخر يف ورضغام شارو بني كان الذي الرصاع ويف الكربى، املحنة إبَّان باهلل،
الشاعر إن حتى العلماء، وُكتُب الشعراء ِشْعر ضياع أسباب أهم من كانت الفاطمي،
فإن قال: شاور بن طي مدح يف شعره من شيئًا لنا يذكر أن أراد عندما اليمني عمارة
هذه فكانت يرويه، شيئًا منه يتذكر ولم الخليج.43 دار من نُِهَب فيه قلته ما جميع
الفاطميني، دولة زوال سبَّبت إذ نفسه؛ الفاطمي للعرص مأساة واالضطرابات األحداث
الذين املائة الشعراء شعر عن فحدِّثني وإال أيًضا، والفكرية األدبية للحياة ومأساة
بن عيل الحسن أبي ديوان وأين العقييل؟44 حيدر ابن ديوان وأين كلس، ابن رثوا
الحسن أبي ديوان وأين مجلدين؟45 يف ديوانه وكان املرصي، الكاتب غسان بن املؤمل
الصالح امللك وديوان الفاضل،47 القايض أستاذ الشخباء ابن وديوان مطري؟46 بن

٥٣ب. ورقة الخريدة: 41
.٥٠ ورقة الخريدة: 42
ص١٢٧. النكت: 43
ص٥٢. املغرب: 44

٩أ. ورقة الخريدة: 45
١٤أ. ورقة الخريدة: 46
١٤أ. ورقة الخريدة: 47
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الزبري،50 بن املهذب أخيه وديوان الزبري،49 بن الرشيد القايض وديوان رزيك،48 بن
نرص الفقيه وهو معارصيه، أحد وصفه الذي الحداد ظافر وديوان الضيف، ابن وديوان
مشهود.»51 له وبالجودة مشهور، شعر ديوان «وله بقوله: الفزاري الرحمن عبد بن
وأين الصعيد؟ شعراء عرام بني شعر وأين الكيزاني؟ ابن الصويف الفقيه ديوان وأين
األنف، كبري كان الحباب ابن إن قيل: فقد الحباب؟ ابن أنف يف الصياد ابن مقطوعات
الكنز أوالد شعر وأين مقطوعة.52 ألف من بأكثر وهجاه بأنفه مولًعا الصياد ابن وكان
برشون بابن املعروف الرحيم عبد بن عثمان جمعها التي املجموعة وأين بأسوان؟53
وأين العرص»، أهل ألفاضل والنثر النظم يف «املختار اها: وسمَّ ،٥٦١ سنة صنََّفها التي
صنَّفه الذي الزبري بن للمهذب الجنان جنان كتاب وأين رزيك؟54 ابن شعراء مجموع
القايض ديوان وأين اليتيمة؟ به وذيََّل مرص، شعراء أشعار فيه وجمع ٥٥٨ه، سنة
الدمياطي أحمد بن إسماعيل املوفق القايض ابن محمود الفتح أبي الكفاة كايف املفضل

ملوكهم؟55 عند ًما مقدَّ وكتَّابهم املرصيني أماثل من وكان قادوس، بابن املعروف
مرص بهم تزخر كانت الذين الشعراء شعر بكل طاَلبَنا لو األمر بنا ويطول
هذه مدى لنعرف الحرص، ال املثال سبيل عىل األسماء هذه ذكرنا إنما الفاطمية،
ولندل املرصية، األدبية الثروة هذه لضياع املرصي األدب بتاريخ لحقت التي الخسارة

شعرها. يف خصبة بشعرائها، غنية كانت الفاطمية مرص أن عىل
املغربي سعيد وابن والعماد والباخرزي الثعالبي ارتكبها أخرى جناية هناك
عدة إىل فعمدوا الشعر، من شيئًا كتبهم يف يحفظوا أن أرادوا الذين املؤلفني من وغريهم
أكثر أو بيتني من بمقطوعة اكتفوا فقد القصيدة، كلَّ يدوِّنوا ولم قصيدة، من أبيات

٣٢ب. ورقة الخريدة: 48
٣٦أ. ورقة الخريدة: 49
٣٦ب. ورقة الخريدة: 50
٥٩ب. ورقة الخريدة: 51
٦٨أ. ورقة الخريدة: 52

ص٣٢٠. ج١، الخطط: 53
(٦٨ب). الخريدة: 54
ص٩٧. ميرس: ابن 55
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نكوِّن أن نستطيع ال جعلنا مما الكتب، هذه يف كاملة قصيدة نجد أن وَقلَّ شاعر، لكل
ق املدقِّ الناقد ألن له؛ ُرِويت التي املقطوعات هذه من الشاعر فنِّ عىل صحيًحا حكًما
أن يستطيع ال األدبي، ذوقه وارتقى األدبية، ثقافته واتسعت الفنية، مقدرته بلغت مهما
كالقدماء كنَّا وإال ديوان، من واحدة بقصيدة أو قصيدة، من بمقطوعة شاعر عىل يحكم
من كانوا الرواة الكتَّاب فهؤالء قاله. شعر ببيت شاعر عىل شاعًرا لون يفضِّ كانوا الذين

بعضه. حفظ عوامل من نفسه الوقت يف هم كما القديم، الشعر ضياع عوامل
العرص يف الشعر لحياة آثار بعض اآلن أيدينا بني فإن يشء، من يكن ومهما
يف خصبًا كان الفاطمي العرص أن عىل تدل فإنما يشء عىل دلَّْت إْن وهي الفاطمي،
يف الشعر من غريه بجوار يقف أن الفاطمية مرص شعر استطاع بحيث الشعر، إنتاج
التي واآلثار عنها، تحدَّثت التي فالعوامل وصوره، عصوره أرقى يف اإلسالمية األقطار
الفاطمية مرص شعر إن نقول: يجعلنا ذلك كل مرص، شعر عن الرواة قاله وما وصلتنا،
يف نلمسه الذي التطور هذا ويتطور األدبية، الحياة يف املمتازة املكانة هذه يحتَلُّ كان

الفاطمي. العرص
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العقائد عن يختلف ا خاصٍّ دينيٍّا مذهبًا يحملون بمرص جاءوا الفاطميني أن ذكرنا
يعرفها ال خاصة مصطلحات الفاطمي للمذهب وأن املرصيون، بها يدين كان التي
قوي تأثري الفاطمية العقائد لهذه فكان غريهم، يفهمها وال لفرقتهم، املنتسبني غري
هؤالء يمدحون كانوا باألئمة اتصلوا الذين الشعراء أن ذلك الفاطمية، مرص شعر يف
شعره يف يستعمل أن الشاعر د ويتَعمَّ األئمة، عىل املذهب صبغها التي بالصفات األئمة
استخدام يف الشاعر أمَعَن وكلما ودعاته، املذهب علماء عليها اصطلح التي املصطلحات
األئمة عند الشاعر قيمة ازدادت شعره، يف الصفات هذه وإدخال املصطلحات، هذه
دعاة النحو هذا عىل الشعراء فكان جاريه، وزاد عطاؤه وكثر الدعوة، رجال وكبار

شأن. الدعوة مراتب يف لهم يكون أن دون والعقائد لألئمة
إىل وامليل بالغلو الفاطمي املذهب اتهام سبب الشعراء كان نفسه الوقت ويف
كتب من الناس أفواه عىل االنتقال يف أرسع الشعر أن ذلك اإلسالم؛ تعاليم عن الخروج
ال حكمتهم مجالس وأن مذهبهم، أتباع إال يقربها ال الدعاة كتب كانت فإذا العلماء،
الناس بني يسري فإنه كله، ذلك عن يختلف فالشعر لهم، استجاب َمن إال يحرضها
دون الفاطميني بعقائد زخرت التي األبيات تلك إىل مستمع سمع فإذا الرواة، ويرويه
أن يستطيع ال فهو باطنية، تأويالت من فيها وما املذهب بعقائد إملام له يكون أن
يتهم هنا ومن مدائحه، يف الشاعر إليه قصد وما الشعر، هذا يف جاء ما معنى يدرك
بعض شعر األصفهاني العماد وصف كيف رأينا وقد نفسه، املذهب ويتهم الشاعر
وما األندليس، هانئ ابن عن واملؤرخني اد النقَّ أقوال اآلن ونقرأ الفاطمية، الدولة شعراء
جملًة، الدين عن بالخروج بعضهم رماه حتى األئمة مدح يف الغلو شدة من به ُوِصف
معرفة حاَولوا أنهم أو هانئ، ابن ألقوال الباطني التأويل يعرفون اد النقَّ هؤالء كان فلو



الفاطمية مرص أدب يف

وذكرنا الشاعر، به اتُِّهم مما كثري عن يرجعون لرأيناهم إليه، وقصد الشاعر أراده ما
من اللون هذا سيما وال الفاطمية، مرص شعر ضياع إىل أدَّْت التي األسباب من هذا أن
عثرنا أننا الحظ حسن من ولكن األئمة، مدح يف قيل والذي بالعقائد، ُمِلئ الذي الشعر
مدح يف وقصيدة املعز، بن تميم األمري وديوان الدعاة، داعي الدين يف املؤيد ديوان عىل

بالهند. البهرة رجال مكتبات يف النصوص هذه وكانت العزيز،
الشعر يف نوعها يف فريدة تكون تكاد قصيدة اإلسماعيلية أشعار مجموعة ففي
أحيانًا القصيدة هذه وتُنَسب باهلل، العزيز شعراء من مجهول لشاعر وهي كله، العربي
أرفض ولكني باإلسكندراني،2 ب يُلقَّ شاعر إىل أخرى مرة وتُنَسب الدين،1 يف املؤيد إىل
املؤيد وأن الدين، يف املؤيد من عهًدا أقدم باهلل العزيز ألن املؤيد؛ إىل القصيدة هذه نسبة
عارصهما اللذان اإلمامان وهما واملستنرص، الظاهر مدح إنما مطلًقا، العزيز يمدح لم
عن تختلف القصيدة هذه أن كله ذلك إىل أِضْف األئمة، من غريهما يمدح ولم املؤيد،

املؤيد. عند الشعر فن ناحية من املؤيد شعر
تذكره ولم شيئًا، عنه نعرف فال القصيدة هذه إليه تُنَسب الذي اإلسكندراني أما
قصيدة هذه هو: الخطية املجموعة يف عنه ورد ما وكل أيدينا، بني التي املصادر
املوسومة وهي روحه، هللا قدََّس باهلل العزيز اإلمام مدح يف — هللا رحمه — اإلسكندراني

الدوحة.3 بذات
روى الشاعر أن ذلك العربي، الشعر يف بابها يف فريدة القصيدة هذه إن قلت:
السماء.» يف وفرعها ثابت، أصلها شجرة؛ بيتي «أهل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي إىل املنسوب الحديث
والحسني والحسن لقاحها، وعيلٌّ حملها، وفاطمة شجرة، «أنا أيًضا: النبي وقول
وأمثال الجنة.»4 يف معنا يكونوا أن ا حقٍّ ا حقٍّ ورقها، البيت أهل ومحبونا ثمرتها،
جذًعا لها جعل بقصيدة باهلل العزيز إمامه يمدح أن خياله له فشاء الحديثني. هذين

.A Guide to Ismaili Literature. P. 49 1

املؤيد. ديوان راجع (ق)، إليها املرموز الخطية املؤيد ديوان نسخة 2
٦٦ب. ورقة 3

املجالس من الثانية املائة من والستني الخامس املجلس يف ونجدها األحاديث، هذه الشيعة يروي 4

وغريهما. األنوار، بحار كتاب ويف املؤيدية،
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املصطلحات من كثريًا وأودعها الدوحة، ذات قصيدته ى وسمَّ الشجرة، مثال عىل وفروًعا
هي: والقصيدة الفاطمية، والعقائد

أن��ط��ق وال��ص��دق ال��ح��ق ب��غ��ي��ر ف��ل��س��ت ي��ص��دق ل��ي��س ال��ذي ال��ب��ي��ن م��ن س��ئ��م��ت
م��وث��ق ل��إلم��ام ع��ه��د ال��ج��ي��د وف��ي م��ح��م��د ره��ط غ��ي��ر ره��ًط��ا أأم��دح
وي��رزق األن��ام ال��ل��ه ي��ح��رم ب��ه��م م��ن ف��ض��ل ال��ف��ض��ل بَ��ِل ذا ف��ي ل��ي ف��ض��ل وال
ي��خ��ل��ق ق��ب��ل م��ن ال��خ��ل��ق ه��ذا وأن��وار دي��ن��ه ق��ام م��ذ ال��ل��ه دي��ن أئ��م��ة
م��وب��ق ال��ن��ار إل��ى ك��ف��ر وع��ص��ي��ان��ه��م واج��ب ال��ن��اس ع��ل��ى ف��رض م��ح��ب��ت��ه��م
ت��ل��ح��ق ل��ي��س ال��ت��ي ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة ه��م ال��ه��دى م��ن��ه��ج ه��م ال��وث��ق��ى، ال��ع��روة ه��م
ورون��ق ض��ي��اء ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ك ول��م خ��ل��ق��ه ال��ل��ه ي��خ��ل��ق ل��م ول��واله��م
وت��س��ب��ق ت��ظ��ل وال��ت��ق��وى وب��ال��ي��م��ن ال��ه��دى ت��ث��م��ر ال��ت��ي ال��دي��ن دوح��ة ه��م
وت��ط��ل��ق ال��ج��ه��ول ال��م��وت م��ن وت��ح��ي��ي ي��س��ت��ظ��ل��ه��ا م��ن األي��ام م��ن ت��ج��ي��ر
م��ون��ق ف��ال��دي��ن ال��ل��ه ع��ل��م ب��م��ك��ن��ون ف��أي��ن��ع��ت ع��ل��ًم��ا ال��وح��ي غ��م��ام س��ق��اه��ا
م��ت��ع��ل��ق ف��رع��ه��ا ال��ث��ري��ا وف��وق ع��روق��ه��ا ال��م��ح��ك��م��ات ت��خ��وم ف��ي ج��رت
ي��ت��أل��ق ن��وره��ا ع��ص��ر ك��ل ف��ف��ي ف��رع��ه��ا واألئ��م��ة م��ن��ه��ا األص��ل ه��م
ي��ل��ئ��ق ك��ان ل��و ال��م��ن��ص��ور أب��ي ب��غ��ي��ر ت��ك��ن ول��م ب��ال��ع��زي��ز ت��س��ام��ت أن إل��ى
ت��ورق ال��ج��ن��ادل ص��م ل��ه��ا ت��ك��اد ال��ت��ي أي��ام��ه األي��ام ع��ل��ى ف��ب��اه��ت
ي��ت��دف��ق ب��ال��ن��دى س��م��اح وب��ح��ر غ��م��ام��ه��ا ي��غ��ي��ب ال ج��ود س��ح��ائ��ب
ال��م��وف��ق ال��ع��زي��ز ب��ال��دي��ن ق��ام ل��ق��د ل��دي��ن��ه ال��م��ع��ز ال��ن��اس ف��ق��د ل��ئ��ن
أخ��رق ال��ده��ر وال م��ذم��وم ال��ع��ي��ش ف��ال ب��ي��م��ن��ه ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ت��ج��ددت
م��ط��ل��ق ال��ن��ك��ر وال م��ق��ط��وع ال��ع��رف وال خ��ام��ل ال��م��ج��د وال م��م��ن��وع ال��ج��ود وال
ي��ع��ب��ق ل��ل��ط��ي��ب ال��ط��ي��ب ال��ث��ن��اء ون��ش��ر ب��ل��دة ك��ل ف��ي ال��ع��دل ن��ش��ر ت��ض��وع
ي��ت��ش��وق م��ق��داره ع��ل��ى ف��ك��ل م��ح��ب��ة ال��ع��ارف��ي��ن ق��ل��وب م��ألت
ي��ن��ط��ق ب��ش��ك��رك إال م��ض��م��ر وال ن��اط��ق ب��ح��ب��ك إال ص��ام��ت ف��ال
ي��س��ب��ق ب��ال��ف��ض��ل ف��ه��و ف��ض��ل ع��دَّ إذا ج��ل��ي��ل��ة ال��ع��زي��ز م��والن��ا ف��ض��ائ��ل
ت��ب��س��ق ح��ي��ن وزن��ه ف��ي أغ��ص��ن ل��ه��ا دوح��ة ال��ش��ع��ر م��ن ب��ي��ت ع��ل��ى غ��رس��ت
ت��ت��ف��رق ال ذاك م��ع ول��ك��ن��ه��ا ك��ث��ي��رة ب��ي��وتً��ا ب��ي��ت م��ن ف��أل��ف��ت
م��ف��ل��ق ب��ي��ت م��ن��ه ح��رف ك��ل ع��ل��ى وي��س��رة ي��م��ي��ن ع��ن وس��ب��ع ف��س��ب��ع

179



الفاطمية مرص أدب يف

أل��ي��ق ال��خ��ل��ق س��ائ��ر م��ن ب��ه ل��ع��م��ري ألن��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ب��م��دح
ال��م��ط��وق ال��ح��م��ام األي��ك ف��ي ن��اح وم��ا ك��وك��ب الح م��ا ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ه

كلمات من كلمة كلِّ عىل الشعر من بيتني يبني بأن نفسه ألَزَم قد هنا فالشاعر
أبيات سبعة بيتًا، عرش أربعة األخري البيت هذا وشمال يمني عن يفرِّع وأن األخري، البيت
من أحًدا رأينا وما الدوحة، شكل القصيدة تتخذ حتى شمال، عن وسبعة يمني، عن
لعل يدري وَمن الفاطمي، الشاعر هذا قبل التالعب هذا بمثل يتالَعُب العربية شعراء
تطوُّر هو بعده وما الهجري السادس القرن يف الفاريس الشعر يف ظهر الذي التشجري
من مثاًال إمامه إىل يهدي أن الشاعر أراد فقد القصيدة، هذه يف نراه الذي التالعب هذا
إال الشاعر وشاء السماء، يف وفرعها ثابت أصلها أن القرآن يف ذُِكر التي للشجرة الشعر
وسبعة يمني عن سبعة واألغصان الفروع أبيات وجعل الدوحة، هذه إلمامه يهدي أن
أئمة من سبعة دور انتهى إذا السبعة األدوار يف الفاطميني لرأي تمثيًال شمال، عن
األسبوع سابع كان املعز ألن أيًضا ذلك يكون وقد آَخرين، لسبعة آَخر دوٌر تاله الدين
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وهكذا الثالث، األسبوع دور يف األئمة أول هو العزيز وأن محمد، النبي دعوة من الثاني
التي املعاني يف أيًضا باطني وهو باطنيٍّا؛ القصيدة شكل يف تالعبه يف الشاعر هذا كان
البيت ففي املعاني، هذه الفاطمية عقيدتُه عليه أْمَلْت إلمامه مدحه ففي إليها، قصد
واملستجيبني شيعته عىل اإلمام يأخذه الذي امليثاق أو العهد عن الشاعر يتحدَّث الثاني
سبحانه — هللا أن وبما األول، للعقل مثل األئمة أن إىل يشري الثالث البيت ويف لدعوته،
تنطبق الصفات فهذه أعاقب»،5 وبك أثيب «بك أيًضا) القلم (وهو للعقل قال — وتعاىل
خالفهم. َمن ويعاقب األئمة، أطاع َمن هللا فيثيب األئمة،6 وهم العقل مثل عىل أيًضا
النور هذا حلَّ أْن إىل َخْلقه بدأ منذ هللا نور ل تنقُّ عن الشاعر يتحدَّث الرابع البيت ويف
هللا فرضه فرض طاعتهم وأن األئمة، طاعة ذكر الخامس البيت ويف العرص،7 إمام يف
ِمنُكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللا ﴿أَِطيُعوا تعاىل: بقوله الكريم القرآن يف تعاىل
األئمة به ُخصَّ الذي الباطن العلم عن الشاعر يتحدَّث بعده وما الثامن البيت ويف
ثم الشك، غياهب ويجلو النفوس، موتى يحيي الذي هو العلم هذا وأن غريهم، دون
املسلمني، من غريهم فيها شاَركهم التي الفاطميني عقيدة عن ذلك بعد الشاعر يتحدَّث
وتوحيده، لعبادته بل سدى، الخلق هذا يخلق لم هللا إن تقول: التي العقيدة وهي
ذلك والتوحيد، العبادة إىل بهم تؤدي التي الوسيلة يف املسلمني خالفوا الفاطميني ولكن
إال يُخَلق لم العاَلَم فكأنَّ البيت، أهل من األئمة بمواالة إال تُقبَل ال عندهم العبادة أن
هذه يف فالشاعر هللا، وتوحيد هللا عبادة إىل اإلنسان يصل بهم الذين األئمة أجل من
ملدح وسيلًة العقائد هذه فاتخذ عقائده عرف يشء، كل قبل عقائد شاعر القصيدة

شعره. يف فظهرت العقائد بهذه متأثِّر فالشاعر اإلمام،
األئمة، من إمام ابن أنه عنه نعرف الذي هللا، لدين املعز بن تميم األمري ذا هو وها
بعدة اإلمام وأخاه أباه مدح عرصه، شعراء أكرب من شاعًرا كان أئمتهم، من إلمام وأخ
الديوان، هذا من خطية نسخة عىل الحصول استطعنا وقد ديوانه، يف ُحِفظت قصائد

ثم فأقبل، أقِبْل له: فقال القلم، هللا خلق ما «أول ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول البخاري صحيح يف ورد أنه ذكرنا 5

«… أعاقب وبك أثيب بك منك، عيلَّ أعز هو خلًقا خلقت ما وجاليل بعزتي فقال: فأدبََر، أدِبْر له: قال
واملمثول». املثل «نظرية راجع 6

السابق. الفصل يف العزيز اإلمام قصيدة راجع 7

181



الفاطمية مرص أدب يف

فهو أرسته، بعقائد شعره يف ويلم الفاطمية، باملصطلحات اإلمام يصف الشاعر فرأينا
باهلل: للعزيز مرة يقول

ق��در ع��ل��ى م��وس��ى ل��م��ي��ق��ات��ه واف��ى ك��م��ا دع��ت��ك أن ل��م��ا ال��خ��الف��ة ج��ئ��َت
وال��زه��ر ال��روض ب��ض��روب ف��زان��ه��ا م��ن��ه��م��ًال ال��غ��ي��ث ع��ل��ي��ه��ا ج��اد ك��األرض
ال��ب��ش��ر م��ن ج��س��م ف��ي ال��ق��دس م��ن روح س��وى ال��ع��ال��م��ي��ن م��ل��وك دون أن��ت م��ا
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ح��د ج��از ت��ن��اه��يً��ا ج��وه��ره م��ن��ك ت��ن��اه��ى ل��ط��ي��ف ن��ور
وال��م��در األرض وب��س��ط ال��ه��ي��ول��ي خ��ل��ق س��ب��ق��ت ال��ت��ي األول��ى ال��ع��ل��ة م��ن م��ع��ن��ى
م��ؤت��م��ر خ��ي��ر ف��ي��ه��م ل��ل��ه وأن��ت م��ت��ص��ل ال��خ��ل��ق دون ب��ال��ل��ه ف��أن��ت
م��ض��ر م��ن ال��غ��راء خ��ي��رت��ه وأن��ت م��رس��ل��ه ن��س��ل م��ن آي��ت��ه وأن��ت
ال��زه��ر األن��ج��م م��ل��ي��ك وك��ن��ت م��ث��وى وس��اك��ن��ه��ا ب��ال��دن��ي��ا تَ��ْرَض ل��م ش��ئ��ت ل��و
ح��ص��ر8 وف��ي ع��ج��ز ف��ي ع��ن��ك ب��أن��ه��ا درت ف��ي��ك األل��ب��اب ت��ف��اط��ن��ت ول��و

نفس ألن امللوك؛ من كغريه ليس بأنه إمامه يمدح الشاعر نرى األبيات هذه ففي
النفس هذه وأن ترابي، كثيف جسم يف حلت قدسية روح هي اللطيفة الرشيفة اإلمام
الفلسفية االصطالحات حسب عىل األوىل بالعلة هنا اه سمَّ الذي — العقل تناسب اللطيفة
وملا الهيويل، لخلق سابق فهو هللا خلق ما أول هو العقل أن وبما — أيًضا والفاطمية
العقل مثل هو الذي اإلمام فكذلك سبحانه، إليه هللا مبدعات أقرب هو األول العقل كان
األول العقل ممثوله ألن تعاىل؛ باهلل متصل وهو النسبة، هذه عىل هللا إىل املخلوقات أقرب
العقل ممثوله ألن محمد؛ النبي نسل من تعاىل هللا آية اإلمام وأن تعاىل، باهلل متصل
الفاطمية والعقائد اآلراء هذه استغالل يف تميم األمري يستمر وهكذا الكربى، هللا آية هو
هذا يف أشعاره فهم إىل نصل أن نستطيع ال بحيث باهلل، العزيز اإلمام شقيقه مدح يف
اإلمام: يمدح وهو إليه انظر واملمثول. املثل نظرية بتطبيق ذلك إىل ل التوصُّ دون املديح

ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ه��دى ن��ب��ي وي��اب��ن ال��ب��ت��ول وي��اب��ن ال��وص��ي ف��ي��اب��ن

بمكتبتي). خطية (نسخة ٥٨أ ورقة تميم: األمري ديوان 8
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ال��ص��ف��ا9 وي��اب��ن ال��ح��ط��ي��م وي��اب��ن وال��م��روت��ي��ن ال��م��ش��اع��ر وي��اب��ن

ملسو هيلع هللا ىلص، محمد هي الباطن التأويل يف الحج فمناسك باطنية، بمعاٍن اإلمام يصف فهو
ويكرِّر بصفاته، يوصفون فهم موته بعد النبي مقام يقومون واألئمة الويص أن وبما

كقوله: قصائده، أكثر يف املعنى هذا

ال��ك��ت��اب10 واب��ن ال��ه��دى ن��ب��ي واب��ن ال��ه��دى واب��ن وال��ح��ج��ر ال��ص��ف��ا واب��ن

نراه الحجر، وابن الصفا ابن بأنه اإلمام بها وصف التي الصفات هذه فبجانب
القرآن أن الباطن التأويل ويف القرآن، هو والكتاب الكتاب، ابن بأنه إمامه يصف
املجالس صاحب ذلك يف يقول الويص. هو واملمثول مثل، هي واإلنجيل والتوراة والزبور
أمري الحكيم التأويل يف وقرينه الكريم، الكتاب هذا هو العظيم «فالقرآن املستنرصية:
قرين زمانه يف ألنه — والتسليم الصالة أفضل عليه — طالب أبي بن عيل املؤمنني
رسول قول ذلك يبنيِّ بالعرتة، القرتانه قرآنا الكتاب يسمى وإنما قرينه، والقرآن القرآن،
حتى يفرتقا لن فإنهما بيتي، أهل وعرتتي هللا كتاب الثقلني فيكم تارك «إني ملسو هيلع هللا ىلص: هللا

الطاهرين.»11 األئمة من واحد كل قرين «فالقرآن الحوض.» عيلَّ يَِرَدا
فيقول: باطنية بصفات إمامه تميم األمري يمدح أخرى ومرة

م��ش��ك��ل أم��ر ك��ل ف��ي وش��ه��اب��ه ع��ب��اده ع��ن��د ال��رح��م��ن ح��ج��ة ي��ا
ي��ق��ب��ل12 ل��م ف��ص��وم��ه ل��إلل��ه ب��ك م��ت��ق��ربً��ا ص��وم��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ن

٥أ. ورقة تميم: األمري ديوان 9

١٨ب. ورقة تميم: ديوان 10

ص٢٩. املستنرصية: املجالس كتاب 11

١٣١ب. ورقة تميم: ديوان 12
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الباطنية، املعاني من معنى وهو األرض، يف هللا حجة بأنه إمامه يصف هنا فهو
ما للناس يبنيِّ الذي النور هو اإلمام إن أيًضا: ويقول األئمة،13 صفات من وصفة
التي الفاطميني عقيدة إىل يشري الثاني البيت ويف أشكل، ما ح ويوضِّ عليهم، غمض
فال البيت، أهل من عليه املنصوص باتباع إال تقبل ال اإلسالمي الدين فرائض إن تقول:
عقيدة محور هي — قلنا كما — الوالية ألن األئمة؛ والية يعتقد لم ما لصائم صيام

قوله: يف األخري املعنى هذا ويكرِّر الفاطميني،

ن��ت��ق��رب رب��ن��ا م��ن ب��ط��اع��ت��ه ال��ذي ال��م��ل��ك ال��م��ص��ط��ف��ى أن��ت وأن��ك
غ��ي��ه��ب ال��ش��ري��ع��ة أف��ق ع��ل��ى وك��ان أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ل��ك ك��ان ول��والك
ي��ت��غ��رب14 م��ن ل��ألوط��ان ح��ن وم��ا ال��ض��ح��ى ط��ل��ع م��ا ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ك

شعره، يف الفاطمية العقائد أثر تميم األمري ديوان من نستخرج أن نستطيع وهكذا
واملمثول». املثل «نظرية طبقنا إذا معاٍن من الشاعر إليه قصد ما نفهم أن ونستطيع
هذا يف شاعر أول هو الشريازي موىس بن هللا هبة الدين يف املؤيد الشاعر ولعل
فالشاعر الفاطمية؛ بالعقيدة متأثِّر كله بشعره فإذا شعره، ديوان إلينا وصل العرص
من آَخر موضوًعا يتناول ولم األئمة، مدح يف الديوان هذا يف التي قصائده كل جعل
أعرف أكاد ال إني حتى الفاطمية، باملصطلحات كلها قصائده ومأل الشعر، موضوعات
نتخذ أن نستطيع فنحن كله، العربي األدب يف بل الفاطمي، األدب يف مثيًال الديوان لهذا
شاعًرا يكن لم فاملؤيد ذلك، يف غرو وال الفاطمية، العقائد كتب من الشعري الديوان هذا
تستهويهم الذين الشعراء من شاعًرا يكن ولم الشعراء، من غريه مثل بشعره متكسبًا
مرتبة إليه كانت بل الدعوة، علماء من عامًلا كان إنما واللهو، والقصف املجون حياة
أن غريبًا فليس شأنه، رفع إىل نزوًعا بالحجة املستنرص إمامه بَه ولقَّ الدعاة، داعي
بني الدعوة بنرش يتصل ما كل إىل غ يتفرَّ وأن العلم، إىل الكبري العالم هذا مثل ينقطع

عاطفته. ال العالم عقل الشعر هذا عىل فيتغلب شعًرا أنشد فإذا الناس،

الدعاة. داعي املؤيد ديوان كتاب يف ذلك عن كتبناه ما راجع 13

١٧أ. ورقة تميم: ديوان 14

184



واألئمة الشعر

إليه انظر وتأويًال، علًما ُمِلئت ديوانه ضمها التي الكثرية األشعار هذه ترى ولذلك
مذهبه: مخالفي «ملكارسة» وضعها التي منظوماته إحدى يف يقول

أص��داف وه��م��ا در ف��ال��خ��ل��ق وال��ك��اف ت��رى ص��اح ي��ا ال��ن��ون م��ا
ه��ج��ا ك��ل ال��ح��ج��ا ذي م��ن م��س��ت��وج��ب ه��ج��ا ح��رف��ي ظ��ن��ه��م��ا ال��ذي إن
ال��ه��ج��اء م��ن ح��رف��ان ع��م��ي ي��ا وال��س��م��اء ب��األرض ك��اف��ل ه��ل
ب��ال��ع��رف��ان ال��م��رء ن��ج��اة إن ال��ح��رف��ان م��ا ق��وم ي��ا ت��ف��ه��م��وا
ك��ال��م��ح��م��ول ال��ح��ام��ل وال ك��ال، ك��ال��م��ف��ع��ول ال��ع��ال��م ف��اع��ل م��ا
وال��ت��ح��م��ا م��ن��ه��م��ا اإلل��ه ص��ن��ع ان��ت��ظ��م��ا ال��ل��ذان وال��ن��ون وال��ك��اف
ال��م��وج��ود ال��م��ش��اه��د ه��و ل��َم��ن ال��وج��ود ي��أت��ل��ف وع��ن��ه��م��ا
ال��ح��ي��اة15 م��ن��اب��ع وع��ن��ه��م��ا ال��م��وات م��ن ي��ك��ون��ان أنَّ��ى

باملصطلحات تأثُّرها مقدار وهلة ألول يدرك املؤيد نظم من األبيات هذه مثل فقارئ
اإلبداع، قضية فإن الفاطمي، املذهب دراسة يف ق تعمَّ َمن إال يعرفها ال التي الفاطمية
عاَلَجه موضوع أدق تكون أن تكاد الفاطميني عند والجسمانية الروحانية الحدود أو
من كتاب كل من وفصوًال خاصة، كتبًا املوضوع لهذا فأفردوا والكتَّاب، الدعاة جميع
الحرفان وهما و«النون» «الكاف» إىل يشري األبيات هذه يف الدين يف واملؤيد الدعوة، كتب
ُكن َلُه يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله من «كن» لفظ منهما يأتلف اللذان
واألرض السموات بها قامت التي الكلمة هي «كن» إن قالوا: الفاطميني أن غري َفيَُكوُن﴾
بل العامة، يتوهم كما هجاء بحريف ليسا و«النون» «الكاف» وإن خلق، من فيهما وما
— وتعاىل سبحانه — هللا أقسم وقد الشأن، عظيما القدر جليال روحانيان ملكان هما
رمز «فالكاف» مخلوقاته، بأعز إال يقسم ال تعاىل وهللا َواْلَقَلِم﴾ ۚ ﴿ن قوله: يف بهما
بالسابق، عندهم «القلم» ويسمى املحفوظ»، «اللوح إىل رمز و«النون» «بالقلم»، هللا من
عنه تحدََّث كما العقل ذلك وخصائص صفات كل وله الفالسفة، عند الكيل العقل وهو
ومن الروحانية. الحدود من — وتعاىل سبحانه — هللا أبدعه ما أول وهو الفالسفة،
تعاىل الحق املبدع عن واحدة دفعة ظهر اإلبداع عالم وجود بأن قال َمن املذهب علماء

الدعاة. داعي املؤيد ديوان من الثانية القصيدة 15
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عليه، بها استعان بآلة ال أي بيشء، وال عليه، َمْت تقدَّ مادة من ال أي يشء، من ال
له كان معلوم مثل ال أي يشء مثل وال ويساويه، يشاكله غريه مع ال أي يشء يف وال
فكان ومشيئته، تعاىل ملكه يف نقصان وال زيادة يف لحاجة ال أي ليشء وال فيه، نظري
و«النون» «الكاف» بحرف تعاىل عنه العلماء به ولوح الحكماء به رمز كما الكل وجود
اللوح، من الوجود يف أسبق كان «القلم» أن عىل العلماء أغلب ولكن كان،16 ما فكان
الفالسفة عند ى يُسمَّ ما هو و«اللوح» بالتايل، و«اللوح» بالسابق، «القلم» سمي ولذلك
النفس الفالسفة بها وصف التي الصفات جميع الحد لهذا الفاطميون وجعل بالنفس،
السموات يف املخلوقات جميع تعاىل هللا أوجد وبواسطتهما و«اللوح» «القلم» ومن الكلية،
يف الفيوضات ملراتب صورة هو اإلبداع يف فحديثهم العاَلم،17 كاِفَال فهما واألرض،
نظرية وبتطبيق اإلسالمية، بالصبغة صبغوها الفاطميون كان وإن الحديثة، األفالطونية
يصبح النبي وفاة وبعد «للوح»، مثًال والويص «للقلم»، مثًال النبي يكون واملمثول، املثل
فكأن املمثول، وخصائص صفات جميع وللمثل للوح، مثًال والحجة للقلم مثًال اإلمام
الجسمانية، الحدود بني األئمة مكانة إلثبات إال اإلبداع مسألة يبحثوا لم الفاطميني
بهذه األئمة عىل التقديس ألوان وإسباغ العلوي، العالم يف الروحانية للحدود ومماثلتهم
يف أثرها وظهر اإلمام، صفات يف عقائدهم الفاطميون اشتقَّ العقيدة هذه وعن املماثلة،

املستنرص: إمامه مدح يف الدين يف املؤيد أنشده ما ذلك من الفاطمي. الشعر

ت��رت��ي��ب ب��دا ل��ك��ن م��ن��ه��ا ن��ح��ن وُخ��ِل��ق��ن��ا ط��ي��ن��ة م��ن ُخ��ِل��ق��ت��م ق��د
ال��ق��ل��وب18 م��نَّ��ا ش��ق م��ن��ه ال��ذي ال��ط��ي��ن ل��ن��اش��ئ��ة أج��س��ام��ك��م إن

الطينة من ُخِلق اإلمام جسم أن ذلك كله؛ عقل اإلمام جسم بأن إمامه يمدح فهو
نفس هي اإلمام جسم منها ُخِلق التي الطينة إن أي البرش، قلوب منها ُخِلقت التي
من غريه عند لطيف هو اإلمام عند كثيف هو فما البرش، عقل منها ُخِلق التي الطينة
العقل هذا فيه يحل ما يكون أن ويجب رشيف، اإلمام عقل أن ذلك وتأويل الناس، عامة

بمكتبتي). خطية (نسخة الولد كنز كتاب 16

متعددة. مواضع يف املؤيدية واملجالس العقل راحة كتاب راجع 17

الثالثة. القصيدة 18
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فجسمه اآلدميني، من كغريه ترابي وجسمه البرش، من اإلمام أن بما ولكن أيًضا، رشيًفا
ويف البرش. عقول يحله الذي البرش قلب منه ُخِلق الذي الرتاب ولكنه تراب، من ُخِلق

أيًضا: املؤيد يقول املعنى هذا

أن��ع��ام ش��ك��ره��ا ع��ن ف��ت��خ��ل��ت ال��ب��راي��ا ف��ي أف��اض��ه��ا ق��د ن��ع��م
وال��س��الم خ��ل��ق��ه وغ��اي��ات ال��ل��ه ب��رأ م��ن ك��ل ن��ه��اي��ات ه��م
األج��س��ام19 ت��ن��ت��م��ي األرض إل��ى ح��ت را إذ ال��ن��ف��وس ت��ن��م��ى ف��إل��ي��ه��م

أيًضا: وقوله

األذل م��ع��ادي��ه ك��م��ا األع��زُّ م��وال��ي��ه م��ول��ى
وي��ع��ل��و ي��س��م��و وال��م��رت��ض��ى ب��ال��م��ص��ط��ف��ى ن��س��ب��ة ذو
وع��ق��ل20 ن��ف��س ف��أس��اس��ه ول��ط��ي��ف��ه ب��ك��ث��ي��ف��ه

الديوان. يف التي قصائده أكثر يف نراه املؤيد، شعر يف جدٍّا كثري املعنى وهذا
مثًال: يقول فهو شعره، يف املؤيد َدها ردَّ أخرى عقيدة هناك

ال��زاه��رة ب��أن��واره��ا وأه��ًال ال��ط��اه��رة ال��ع��ت��رة ع��ل��ى س��الم
وال��ح��اض��رة ب��ادي��ه ال��خ��ل��ق أب��ي آدم ع��ل��ى ب��ديٍّ��ا س��الم
ال��دائ��رة ب��غ��ى َم��ن ع��ل��ى أدي��رت ب��ط��وف��ان��ه َم��ن ع��ل��ى س��الم
ال��ن��ائ��رة ب��ه أح��ف��ت غ��داة ال��س��الم أت��اه َم��ن ع��ل��ى س��الم
ج��ائ��رة ف��راع��ن��ة ع��ص��اة ب��ال��ع��ص��ا ق��اه��ر ع��ل��ى س��الم
ن��اص��رة ش��رف��ت ب��م��ب��ع��ث��ه ال��ذي ع��ي��س��ى ال��روح ع��ل��ى س��الم
اآلخ��رة ف��ي ال��ش��ف��اع��ة ول��ي أح��م��د ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى س��الم
ال��زاه��رة األن��ج��م وأب��ن��ائ��ه ح��ي��در ال��م��رت��ض��ى ع��ل��ى س��الم

عرشة. الثانية القصيدة 19
عرشة. السادسة القصيدة 20
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ال��ق��اه��رة ص��اح��ب أي��ا ل��دي��ك ف��م��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ي��ك س��الم
ن��اص��رة ل��ه ال��س��م��اء ج��ن��ود ب��اإلل��ه م��س��ت��ن��ص��ًرا ب��ن��ف��س��ي
ن��اض��رة ب��ه ال��م��وال��ي وج��وه اإلل��ه وج��ه ب��أن��ك ش��ه��دت
غ��ائ��رة خ��ص��وم��ه��م وع��ي��ن ال��ح��ي��اة ع��ي��ن ص��اح��ب وأن��ك
زاخ��رة ق��رن ف��ي ال��ده��ر م��دى وال��ع��ل��وم ك��ف��ه ال��ن��دى ب��ح��ار
ال��ب��ائ��رة21 أج��س��ام��ن��ا وإن��ش��اء ال��ب��اق��ي��ات أرواح��ن��ا إلح��ي��اء

من واألئمة طالب أبي بن عيل الويص وعىل األنبياء، جميع عىل يسلم هنا فالشاعر
القاهرة»، صاحب أيا لديك «فمحصولهم فقال: التسليم من أبعد إىل ذهب ولكنه ذريته،
يف األئمة جعل أنه ذلك معنى فهل باهلل، املستنرص اإلمام هو عرصه يف القاهرة وصاحب
واملرسلني األنبياء كل أدوار جمع محمًدا النبي إن الفاطميني عقيدة تقول األنبياء؟ منزلة
وهو النحو، هذا عىل آدم فهو دوره، يف آدم مثل دوره يف إنه أي قبله، جاءوا الذين
الفاطميون قال بل األنبياء، جميع أدوار جمع بذلك فكأنه وهكذا، … دوره يف إبراهيم
وأئمة وأوصيائهم لألنبياء حدث وما السابقني، األنبياء أدوار يشبه محمد النبي دور إن
أشكاًال تتخذ ولكنها واحدة، فاألدوار دوره، وأئمة ووصيه ملحمد أيًضا يحدث دورهم
الصورة، هذه عىل أيًضا األدوار مجمع فهو النبي مقام يقوم اإلمام كان وملا مختلفة،
بني َل تنقَّ الذي فالنور األنبياء، آِخر إىل … نوح وهو إبراهيم وهو آدم هو فاملستنرص
ذكرنا فقد األنبياء؛ بمنزلة كانوا األئمة أن ذلك معنى ليس الزمان، إمام يف حلَّ األنبياء
قصيدة نفرسِّ أن نستطيع وهكذا والرسالة، النبوة صفة إال األنبياء صفات نفس لهم أن
وبني اإلمام بني قاَرَن أخرى قصيدة يف نفسه املؤيد أن الطريف ومن السابقة. املؤيد

مريم: بن عيىس هللا بنبي املستنرص مقارنة يف فقال األنبياء، بعض

م��ض��الٍّ ع��دوٍّا إال أراه ال م��داج ال��ع��دو م��ث��ل وص��دي��ق
ش��ك��َال ال��ن��اس ف��ي ل��ل��م��س��ي��ح أرى م��ا ب��ج��ه��ل ف��ق��ال ح��ائ��ًرا ج��اءن��ي
ك��ه��َال ال��ن��اس وك��لَّ��َم ص��ب��يٍّ��ا ال��م��ه��د ف��ي ال��ل��ه ك��لَّ��َم ق��د ع��ي��س��ى إن

واألربعون. الحادية القصيدة 21
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ط��ف��َال واإلم��ام��ة ال��م��ل��ك ح��وى ق��د م��ع��د األن��ام م��ول��ى ه��ذا ق��ل��ت:
م��ه��َال ال��ف��ه��م ن��اق��ص ي��ا م��ه��ًال ق��ل��ت: ج��ه��اًرا ال��م��وات أح��ي��ا ع��ي��س��ى ق��ال:
ج��ه��َال م��ات َم��ن ب��ال��ع��ل��م ي��ح��ي��ي ه��و م��ع��د األن��ام م��ول��ى ه��ذا إن
ت��ج��لَّ��ى إن ال��ع��م��ى ي��ج��ل��و م��ع��د ي م��وال ق��ل��ت: ال��ع��م��ى، أب��رأ ع��ي��س��ى ق��ال:
ع��ق��َال ف��ي��ه ل��ي ب��يَّ��ن��ت ب��اط��ن��ي ب��ج��واب أج��ب��ت��ن��ي ح��س��ب��ي ق��ال:
م��دال22 ورح��ت ال��ه��دى إلم��ام ب��ف��ض��ل م��ق��رٍّا ع��ن��ي ول��ى ث��م

منها يأتي حتى املعاني عىل يتحايل فهو األنبياء، لباقي مقارناته ذلك عىل وِقْس
القرآن يف وردت التي األنبياء قصص وتكاد األنبياء، بأدوار األئمة أدوار مقابلة يالئم بما
كل يف املؤيد ويستمر القصيدة، هذه يف رأيناه الذي النحو هذا عىل تئوَّل أن الكريم

شعره. ويف نفسه يف العقيدة تأثري من هي باطنية بمعاٍن اإلمام يمدح قصائده
األئمة بالط يف ظهروا الذين الشعراء جميع يف أيًضا أثَّرت العقائد أن إيلَّ ويَُخيَّل
ودخول اليمن، إىل الدعوة مركز انتقال عهد ويف الوزراء، وسطوة األئمة، ضعف عهد يف
ملوك آِخر والعاضد والفائز والظافر الحافظ أن ذكرنا وقد الثاني، السرت دور يف األئمة
مرص شعراء ولكن أئمة، يكونوا ولم املسترت اإلمام عن نيابًة يحكمون كانوا الفاطميني
امللوك هؤالء َب لقَّ َمن الشعراء من بل النوَّاب، هؤالء عىل األئمة صفات يغدقوا أن إال أَبَوا
مدح والحافظ اآلِمر شاعر األخفش محمد بن عيل الحسن أبو الرشيف فالشاعر باألئمة،

بقوله: الحافظ

ص��م��َدا ف��رًدا ال��ح��اف��ظ ي��رى َم��ن ت��ح��ري��م��ه��ا ي��رى ج��ري��ال ص��رف
وه��َدى ن��ور ال��ع��ق��ل ط��ري��ق م��ن أن��ه إال ال��ع��ي��ن ف��ي ب��ش��ر
ج��س��َدا ن��راه أن وت��ع��ال��ى أع��ي��ن��ن��ا ت��درك��ه أن َج��لَّ
ح��م��َدا َم��ن ب��ه ال��ل��ه س��م��ع راك��ع زل��ف��ى ال��ت��س��ب��ي��ح ف��ي ف��ه��و
يُ��ع��بَ��َدا23 أن إج��الل��ه م��ن ك��اد ب��ان��يً��ا ف��ي��ه األف��ك��ار ت��درك

والخمسون. التاسعة القصيدة 22
١٤٢ب. ورقة الخريدة: 23
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األئمة، صفات من هي التي الباطنية الصفات بهذه الحافظ مدح هنا فالشاعر
نائبه، عىل اإلمام صفات الشاعر فطبََّق املسترت اإلمام عن ينوب كان الحافظ ولكن
والعقل كله، عقل إنه أي نور هو الباطن، علم طريق عن أي العقل، طريق عن فاإلمام
يف «فهو قوله: أما الجسد، ذلك بحدود يحد أن يتعاىل فهو باألبصار، يُدَرك ال األول
تأويل كتابه يف النعمان القايض ثنا يحدِّ كما — الركوع فتأويل راكع» زلفى التسبيح
والجسمانيني، الروحانيني الدين بحدود واإلقرار اإلمام، طاعة هو — اإلسالم دعائم
من أحد به يشبه أو يقاس أن تعاىل هلل والتنزيه الرباءة تأويله الركوع يف والتسبيح
الدعوة إىل صار َمن كل أن حمَدا» من به هللا «سمع وتأويل خلقه،24 من أو حدوده
فيأمر عليه، أوليائه أمر من وأطلعه إليه، فضله من أصاره ما عىل هللا حمد عليه وجب
يف اعتقادهم عىل ويطلع حمدهم، يسمع تعاىل هللا أن ويخربهم دعاه، َمن بذلك الداعي
هداهم ما عىل هللا وحمدوا يجب، كما به واغتطبوا القبول، حق قبلوه كانوا فإن ذلك،
إذا اإلنسان أن إىل يشري فالشاعر األخري البيت أما أمرهم،25 كما هللا فيحمد منه إليه
املفكر فيكاد العقل، هذا به يوصف وما األول، للعقل مثل اإلمام وأن اإلمام، أمر يف فكََّر
مدح يف املؤيد قول يشبه األخري البيت وهذا مثله، يعبد وأن يعبده أن للعقل إجالله من

املستنرص:

ربٍّ��ا ن��س��م��ي��ك وال ش��رك أه��ل ربٍّ��ا س��م��اه ال��م��س��ي��ح دون ل��س��ت

العيد: يوم املنرب صعد وقد الحافظ، مدح يف الدولة أنس بن الرشيف قول مثل وهو

وك��الم��ه وج��ه��ه ف��ه��ذا وه��م��ًس��ا م��ق��ام��ه ه��ذا ال��ل��ه ف��إن خ��ش��وًع��ا
وس��الم��ه26 رب��ن��ا م��ن ت��ح��ي��ات��ه ب��روزه وق��ت ك��ل ف��ي ال��ذي وه��ذا

بمكتبتي. خطية نسخة اإلسالم، دعائم تأويل من الخامس الجزء من الرابع املجلس 24
بمكتبتي. خطية نسخة اإلسالم، دعائم تأويل من الخامس الجزء من الخامس املجلس 25

ص٣٣٠. ج٢، املقريزي: خطط 26
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تخضع وكلها الباطنية، املعاني من هو األبيات هذه جميع يف ورد الذي املعنى فهذا
جميع من أرشف فهو األول العقل مثل فاإلمام أيًضا. واملمثول املثل لنظرية التفسري يف
الكريم، القرآن يف وردت التي هللا وجنب هللا ويد هللا بوجه املقصود هو وإنه املخلوقات،

الشاعر: قول إىل انظر ثم

وال��ت��ن��زي��َال ال��وح��ي ف��ي��ه أب��ص��رت ب��م��ج��ل��س ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ه��ذا
ج��ب��ري��َال27 رك��اب��ه ت��ح��ت ع��اي��ن��ت م��وك��ب ف��ي راك��بً��ا ت��م��ث��ل وإذا

أما مقامه، اإلمام يقوم الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي مجلس هو والتنزيل» الوحي «فمجلس
فكأن الدعاة، هم الفاطميني عقيدة يف املالئكة فتأويل جربيل» ركابه تحت «عاينت قوله:
له يدعون الذين الدعاة ركابه تحت سار موكبه يف سار إذا اإلمام إن يقول: الشاعر

وملذهبه.
الشعر اتخذوا الذين الشعراء من رزيك بن طالئع الصالح امللك الوزير وكان

قوله: ذلك فمن أضداده، مذاهب ولتهجني مذهبه، عقائد لنرش وسيلة

وج��ح��وده��ا إق��راره��ا اس��ت��وى ح��ت��ى ب��يِّ��نَ��ا ض��الًال س��ل��ك��ت أم��ة ي��ا
وج��وده��ا اإلل��ه ب��ت��ق��دي��ر إال ي��ك��ن ل��م ال��م��ع��اص��ي أن إل��ى م��ل��ت��م
ح��دوده��ا ت��ق��ام أن ال��ش��ري��ع��ة م��ن��ع ب��زع��م��ك��م اإلل��ه ك��ان ذا َص��حَّ ل��و
ي��ري��ده��ا28 ث��م ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ي��ن��ه��ى إل��ه��ن��ا ي��ك��ون أن وك��ال ح��اش��ا

ردًحا املعتزلة وأثارها املسلمني، أذهان شغلت التي املسألة تلك إىل يشري هنا فهو
واالختيار. الجرب مسألة وهي املسلمني، علماء بني مجادالت وأثارت الزمان، من طويًال
ولكن ، مخريَّ اإلنسان أن إىل تذهب واملعتزلة ُمجَرب، اإلنسان أن عىل السنة أهل فجمهور
فهو أمور، يف ومخريَّ أمور، يف ُمجَرب فاإلنسان وسًطا، مذهبًا يذهبون كانوا الفاطميني
ويموت وقدًرا، قضاءً حياته يف األحداث بعض وتصيبه ُمجَرب، هو بل اختيار غري من ُولِد

فيها. مخريَّ فهو أفعاله أما اختيار، بغري

ص٤٩٧. ج٣، األعىش: صبح 27

ص٨٢. ج٤، املقريزي: خطط 28
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أشعارهم يف أملوا الذين هم والوزراء األئمة مدحوا الذين مرص شعراء يكن ولم
أن املفروض إذ نماذجه؛ بعض رأينا الذي التأثُّر هذا بها وتأثَّروا الفاطميني بعقائد
ولكننا األئمة، بمذهب يتمذهبون كانوا الفاطميني ببالط اتصلوا الذين الشعراء جميع
العقائد يتخذوا أن يحاولون كانوا العرص ذلك يف مرص عىل الوافدين الشعراء نرى
للتقرُّب العقائد بهذه شعرهم يزيِّنوا وأن األئمة، مدح إىل للوصول وسيلًة الفاطمية
فاطميي يكونوا لم مرص عىل وفدوا الذين الشعراء وأكثر واألئمة، والوزراء األمراء إىل
يفعله كان ما نحو عىل الباطنية باملعاني األئمة يمدحوا أن إىل اضطروا ولكنهم املذهب،
حصينة بأبي املعروف الشاعر هللا عبد بن الحسني أن ياقوت ثنا ويحدِّ مرص. شعراء
منها: بقصيدة املستنرص مدح وأنه باهلل، املستنرص إىل أوفد ٤٥٧ه، سنة املتويف املعري،

وإم��ام خ��ل��ي��ف��ة ال��رس��ول واب��ن اإلس��الم وت��ج��م��ل ال��ه��دى ظ��ه��ر
م��رام ع��ن��ه ي��ع��ت��اص وال ط��ل��ب ي��ف��وت��ه ل��ي��س ب��ال��ل��ه م��س��ت��ن��ص��ر
ت��ن��ام ال��ب��الد س��ك��ان وع��ي��ون ع��ي��ن��ه ي��س��ه��ر وب��ات ال��ع��ب��اد ح��اط
وم��ق��ام ل��ه��ا رك��ن وي��م��ي��ن��ه ك��ع��ب��ة ت��م��ي��م أب��ي اإلم��ام ق��ص��ر
األق��وام ال��ه��دى ت��ب��ع وال ف��ي��ن��ا ال��ت��ق��ى ع��رف م��ا ال��زه��راء ب��ن��و ل��وال
األق��دام ب��ع��داك��م وت��زل��زل��ت أق��دام��ك��م ث��ب��ت��ت أح��م��د آَل ي��ا
أج��س��ام وه��م أرواح ل��ل��دي��ن أن��ت��م س��واء، وغ��ي��رك��م ل��س��ت��م
والم��وا29 ال��ل��ح��اة ع��ذل وإن ف��رض ووالؤك��م ح��ب��ك��م ط��ه آل ي��ا

بهذه الفاطمي مرص إمام يمدح النعمان معرة من أنه من الرغم عىل فالشاعر
كعبة اإلمام فقرص اإلمام، بها ُمِدح إذا القبول من حظٍّا تجد التي الباطنية الصفات
الدين، حقيقة عرفت ما األئمة ولوال اإلمام، عىل مثل الباطن التأويل يف واملقام والركن
عقائد من كلها فهذه هللا. من فرض لألئمة والوالء أجسام، والناس عقول واألئمة
قصيدة الشاعر ولهذا الفاطمي، لإلمام مدحه يف بها يزجَّ أن الشاعر واضطر الفاطميني،

قوله: منها أيًضا املستنرص مدح يف أخرى

رفاعي). (طبعة ص٩٠ ج١٠، األدباء: معجم ياقوت، 29
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وآل��ه اإلم��ام ع��ل��ى اإلل��ه ص��ل��ى ب��م��ق��ال��ة وف��ى ف��ق��د اإلم��ام أم��ا
وج��م��ال��ه وب��ص��ف��وه وب��ب��ذل��ه ب��ف��ض��ل��ه ف��ع��مَّ ب��ج��ان��ب��ه ل��ذن��ا
وف��ع��ال��ه ق��ول��ه ف��ي م��ح��م��ودة ش��ي��م��ة م��ع��د، م��ن أك��رم خ��ل��ق ال
ب��ظ��الل��ه م��ظ��ل��ل وأن��ت ب��ؤًس��ا ت��رى ف��م��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��اق��ص��د
وج��م��ال��ه ب��ح��س��ن��ه ال��ب��دور وع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ال��ب��ح��ور ع��ل��ى اإلم��ام زاد
ب��ب��ال��ه ال��ف��اح��ش��ات ت��م��ر ال م��ن ال��ه��دى آل م��ن ال��م��ل��ك س��ري��ر وع��ل��ى
س��رب��ال��ه ف��ي األخ��الق وم��ك��ارم أع��الم��ه ف��ي وال��ت��أي��ي��د ال��ن��ص��ر
وم��ث��ال��ه30 ون��ظ��ي��ره ش��ب��ه��ه ع��ن زم��ان��ه ض��اق ب��ال��ل��ه م��س��ت��ن��ص��ر

بها يمدحوا أن الشعراء اعتاد التي باملعاني اإلمام مدح القصيدة هذه يف فالشاعر
من غريها عن الفاطمية مرص تميِّز التي الباطنية باملعاني أيًضا فيها أَلمَّ ولكنه امللوك،
وآله، اإلمام عىل فالصالة العربي؛ الشعر باقي عن الفاطمية مرص شعر وتميِّز الدول،
التي العقائد من هذه كل مثيل، وال لإلمام شبيه ال وأن الرسول، نسل من اإلمام وأن

الناس. بني الدعاة يبثها كان
عىل الوافدين السنيني الشعراء لهؤالء مثال أصدق اليمني عمارة الشاعر ولعل
مرص يف أنشدها قصيدة أول ففي الفاطمية، بالعقائد شعرهم يف وا أَلمُّ والذين مرص،
مطلعها: التي القصيدة تلك رزيك بن الصالح امللك ووزيره الفائز، الخليفة مدح يف قال

ال��ن��ع��م م��ن أول��ت ب��م��ا ي��ق��وم ح��م��ًدا وال��ه��م��م ال��ع��زم ب��ع��د ل��ل��ع��ي��س ال��ح��م��د

يقول: وفيها

ال��خ��ط��م رت��ب��ة ف��ي��ه��ا ال��ل��ج��م ت��م��ن��ت ي��د ل��ل��رك��اب ع��ن��دي ال��ح��ق، أج��ح��د ال
أم��م م��ن ال��ع��ص��ر إم��ام رأي��ت ح��ت��ى ن��ظ��ري م��ن ال��ع��ز م��زار ب��ع��د ق��رب��ن
وال��ك��رم ال��م��ع��روف ك��ع��ب��ة إل��ى وف��ًدا وال��ح��رم ال��ب��ط��ح��اء ك��ع��ب��ة م��ن ورح��ن

ص٩٢. ج١٠، ياقوت: 30
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ح��رم إل��ى إال ح��رم م��ن س��رت م��ا ف��رق��ت��ه ب��ع��د أن��ي ال��ب��ي��ت درى ف��ه��ل
ن��ق��م وم��ن ع��ف��و م��ن ال��ن��ق��ي��ض��ي��ن ب��ي��ن س��رادق��ه��ا م��ض��روب ال��خ��الف��ة ح��ي��ث
ظ��ل��م وم��ن ظ��ل��م م��ن ال��ب��غ��ي��ض��ي��ن ت��ج��ل��و م��ق��دس��ة أن��وار ول��إلم��ام��ة
ح��ك��م31 وم��ن ح��ك��م م��ن ال��خ��ف��ي��ي��ن ع��ل��ى ل��ن��ا ت��ن��ص آي��ات ول��ل��ن��ب��وة

رزيك، بن الصالح امللك وزيره مدح إىل ينتقل ثم الفائز، مدح يف عمارة ويستمر
عقائد من كثريًا شيئًا يعرف أن يستطع فلم الخالفة مركز عن بعيًدا كان الشاعر ولكن
البيت يف سيما وال يسري، بقدر إال الباطنية املعاني عن يتحدَّث لم ولذلك الفاطميني،
املرصية بالبيئة واتصل بمرص، استقرَّ أن بعد الشاعر أن عىل املقطوعة، هذه من األخري
من شطًرا وعرف الصالح، امللك مجالس يف ومناقشاتهم العلماء جدل وسمع حوله،
ظلَّ بل دعوتهم، يعتنق لم كان وإن شعره، يف العقائد بهذه تأثََّر الفاطمية، العقائد

العاضد: مدح يف يقول فهو الشافعية، عقيدة عىل

وش��ه��ود أدل��ة ل��ل��ن��اظ��ري��ن وح��ي��در ال��ن��ب��ي ش��ي��م م��ن وع��ل��ي��ك
ال��ج��ل��م��ود ي��ص��دع دون��ه م��ن ب��ال��ذي ل��س��ان��ك ع��ن ي��ن��ط��ق وال��وح��ي
وع��ه��ود ب��ي��ع��ة ل��ك م��ل��ك��ت��ه��م ال��ت��ي األم��م ن��واظ��ر إل��ي��ك ش��خ��ص��ت
ج��ن��ود32 ال��ك��رام ال��م��الئ��ك��ة ول��ه��ا ع��زه��ا اإلم��ام��ة ف��ي��ه ج��ل��ت ي��وم

متأثر هنا فالشاعر مارة، شعر يف الفاطمية البيئة تأثري يظهر األبيات هذه يف
التأويل يف وهو — فالوحي وعقيدتهم، دينهم عىل أصحَّ أنه إلينا يَُخيَّل حتى بالعقائد،
تقف ال التي القوية والرباهني الدامغة، بالحجج اإلمام لسان عن ينطق — الدعاة داعي
وهم واملالئكة اإلمام، عاَهدوا الذين جميع عنق يف والبيعة براهني، أو حجج أمامها

بقوله: العاضد يمدح أخرى ومرة اإلمام. جنود الدعاة

ال��ت��ن��زي��ل إح��س��ان��ه��ا ع��ل��ى أث��ن��ى م��ن��اق��ب وص��ف ال��ب��ل��غ��اء ي��ب��ل��غ ال

ص٣٢. النكت: 31
ص١٩٨. النكت: 32
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واإلن��ج��ي��ل وال��ت��وراة ـ��ف��رق��ان ال��ـ ب��م��دي��ح��ه��ا أت��ى غ��ر ل��ك��م ش��ي��م
ت��ب��دي��ل وال ن��س��ج ش��أن��ه��ا م��ا ال��ت��ي ال��س��ور م��ن ن��س��خ��ن��اه��ا س��ي��ر
ج��ب��ري��ل ب��ن��ث��ره��ا وق��ام ف��ي��ك��م، ن��ظ��م��ه��ا ب��خ��دم��ة خ��واط��رن��ا ق��ام��ت
ال��ت��ع��وي��ل وع��ل��ي��ك��م ل��ك��م ع��وًال ك��ل��ه��ا ق��ري��ش ب��ه ت��ب��ي��ت ش��رف
رس��ول أب��وه م��ن��ه��ا ال��ذي ف��م��ن دون��ه��ا م��ن أب��وك��م ال��رس��ول إن
وك��ه��ول ال��ع��ال ف��ي ش��ب��اب م��ن��ه��م ي��س��ت��وي ق��وم م��ق��ام ورث��ت ول��ق��د
وال��م��ن��ق��ول ال��م��ع��ق��ول ف��ض��ل��ه��ا ف��ي ي��خ��ت��ل��ف ل��م خ��الف��ة ش��م��ل وج��م��ع��ت
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ت��ك��ب��ي��ر وش��ع��ارك م��ع��ل��نً��ا ال��م��ص��ل��ى إل��ى ب��رزت ل��م��ا
وع��ق��ول ع��ن��ده��ا ع��ي��ون ذاب��ت خ��ط��اب��ة ال��م��ؤم��ن��ي��ن ف��ي��ه وخ��ط��ب��ت
س��ل��ي��ل33 ل��ل��ن��ب��ي ب��أن��ك ش��ه��دت ن��ب��وي��ة ف��ص��اح��ة ع��رب وس��ل��ل��ت

األئمة، شأن يف آيات واإلنجيل والتوراة للقرآن سور يف بأن العاضد يمدح هنا فهو
الدين: يف املؤيد شاعرهم قال حتى أئمتهم يف الفاطميني أقوال من وهذا

ال��زم��ر34 آي وف��ض��ل ال��زب��ر م��ع��ان��ي ل��ه��م

نفسه: املعنى هذا يف أيًضا عمارة وقال

ب��ح��م��ده35 ال��ك��ت��اب س��ور وت��ن��زل��ت ل��م��ج��ده ال��م��دي��ح ن��ظ��م م��ن خ��ي��ر ي��ا

أيًضا: العاضد مدح يف يقول وهو إليه وانظر

ح��ص��ي��ن ال��م��ع��اد ف��ي ح��ص��ن وودك ودي��ن ال��رق��اب ف��ي دي��ن والؤك
وي��دي��ن36 ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ح��ب ي��ق��ول م��س��ل��م ك��ل ع��ل��ى م��ف��روض وح��ب��ك

ص٣٠٦. النكت: 33
املؤيد. ديوان من والعرشون الخامسة القصيدة 34

ص٢٠١. النكت: 35

ص٣٦٢. النكت: 36

195



الفاطمية مرص أدب يف

عىل واضحة داللة تدل رزيك بن الصالح امللك رثاء يف أنشدها التي األبيات ولعل
مثًال: يقول فهو الفاطميني، وبتأويل بالعقائد، عمارة تأثُّر مدى

وق��دار ص��ال��ح ع��ص��ر ف��ل��ك��ل ص��ال��ح ن��اق��ة ل��ق��دار ت��ع��ج��ب��ن ال
ب��وار37 ب��ق��ات��ل��ي��ك وح��ل أب��ًدا ت��ن��ق��ض��ي ال ك��رام��ة دار أح��ل��ل��ت

ابن الوزير كان وكذلك صالح، حجة عىل تئول القرآن يف ذُِكرت التي صالح فناقة
نبي من «صالح» عرص فلكل األدوار، عن عمارة ويتحدَّث الفائز، الخليفة حجة رزيك
َمن إال به يأتي ال املعنى فهذا لإلمام، حجة أي صالح» «ناقة عرص ولكل إمام، أو
من الكثري فعرف والعلماء الدعاة يجاِلس عمارة وكان وأرسارها، الدعوة دقائق عرف
الفاطميني عقيدة عن أيًضا الشاعر يتحدَّث الثاني البيت ويف به. لسانه فجرى أرسارهم،
بأن رشيفة نفًسا كانت فإن الروحاني، العالم إىل وعودتها املوت، بعد النفس خلود يف
وتأخذ الروحانية، الحدود عالم إىل عادت الجسمانية الدين حدود من حد نفس كانت

الجسمانية. الحدود بني مرتبتها كانت كما الروحانية الحدود بني مرتبتها
قال: للصالح مديحه ويف

وص��ول إل��ي��ك ل��ه ف��ل��ي��س م��ن��ه ي��ص��ل ل��م َم��ن ال��ذي ال��ب��اب ه��و ك��اف

الحديث إىل فيه يشري الذي وهو األبواب، باب هو الدعاة داعي أن إىل إشارة
وداعي عرصه، يف النبي يماِثل عرصه يف فاإلمام بابها.» وعيلٌّ العلم مدينة «أنا النبوي:
إىل عمارة يدعو أنشد رزيك بن الصالح امللك أن ذكرنا وقد أيًضا، الباب هو الدعاة

أيًضا: املصطلح هذا الصالح واستعَمَل املذهب، دخول

وخ��ط��ابَ��ا خ��ط��ب��ة ي��ؤلِّ��ف أض��ح��ى َم��ن خ��ي��ر ي��ا ع��م��ارة ل��ل��ف��ق��ي��ه ُق��ْل
«ال��ب��ابَ��ا» إل��ي��ن��ا وادخ��ل «ح��ط��ة» ق��ل ال��ه��دى إل��ى دع��اك م��ن ن��ص��ي��ح��ة اق��ب��ل

ص٦٩. النكت: 37
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وك��ت��ابَ��ا38 س��ن��ة ل��دي��ن��ا إال ت��ج��د وال ش��اف��ع��ي��ن األئ��م��ة ت��ل��ق

يره فلم الضباب، بني يظهر ولم الهالل، غم أن حدث رمضان، أول قضية ويف
بدورة والعلم االستبصار رؤية حسب عىل صاموا املرصيني ولكن برص، رؤية الناس

ذلك: يف عمارة فقال الناس، بني شاور ووزيره العاضد وظهر الفلك،

ب��ض��ب��اب أب��ص��اره��ا ال��ه��وى ي��غ��ط��ي ب��ص��ائ��ر ل��ل��ه��الل ت��راءت ول��م��ا
ب��خ��اب39 ل��ي��س األي��ام م��دى س��ن��اه ب��ع��اض��د ال��ص��ي��ام ف��ه��نَّ��أن��ا وق��ف��ن��ا

معلنًا الفاطمي اإلمام ظهور فكرة من هي اليوم بها نحتفل التي رمضان فرؤية
رمضان. صوم

يحيى الشاعر اجتمع أن اتفق العاضد، وموت الفاطمية الدولة عىل القضاء وبعد
فأنشد اللؤلؤة، قرص يف اليمني عمارة والشاعر حصينة، أبي بن األحدب بن سالم أبو

أيوب: الدين نجم يف سالم أبو

ط��رَف��ا ي��ك��ن ل��م م��ن��ه��ا ك��ان وم��ا م��ن��ه��ا، ط��رًف��ا ل��ه أرض��ى ال األرض م��ال��ك ي��ا
وال��غ��رَف��ا ال��ج��ن��ات ل��ك أَع��دَّ وق��د ت��س��ك��ن��ه��ا ال��دار ه��ذي ال��ل��ه ��ل ع��جَّ ق��د
ال��ش��رَف��ا ب��ك ول��ت��ل��ب��س ال��ع��ز، ب��ه��ا ف��ال��ب��س ي��س��ك��ن��ه��ا ك��ان ��ن ع��مَّ ب��ك ت��ش��رف��ت
ص��دَف��ا ل��ه��ا ص��ارت ل��ؤل��ؤة وأن��ت ل��ؤل��ؤة وال��دار ص��دًف��ا ب��ه��ا ك��ان��وا

عمارة: فأجابه

س��خ��َف��ا ث��ل��ب��ه��م ف��ي ق��ل��ت��ه م��ا وق��ل��ت وال��خ��ل��ف��ا ال��س��ادات ه��ج��ا َم��ن ي��ا أث��م��ت
ال��ص��دَف��ا ال��ل��ؤل��ؤ س��ك��ن��ى زال م��ا وال��ع��رف ب��ل��ؤل��ؤة ح��ل��وا ص��دًف��ا ج��ع��ل��ت��ه��م
وص��ف��ا ال��ذي ف��أس��ن��اه��ا وش��ف ف��ي��ه��ا، ج��وه��ره��م ح��ل دار ه��ي وإن��م��ا

ص٤٥. النكت: 38
ص١٦٨. النكت: 39
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وال��ش��رف��ا األش��راف ح��وت وك��ون��ه��ا ب��ب��ه��ج��ت��ه��ا ع��ج��بً��ا ل��ؤل��ؤة ف��ق��ال
ال��ص��ح��َف��ا أس��ك��ن��وا ق��د ق��ب��ل��ه��ا وم��ن ف��ي��ه��ا، س��ك��ن��وا إذ اآلي��ات ب��س��ك��ن��اه��م ف��ه��م
ع��رَف��ا م��ن ك��ل إال ال��ب��ري��ة م��ن ي��ع��رف��ه ل��ي��س ن��ور ال��ف��رد وال��ج��وه��ر
م��خ��ت��ط��َف��ا ل��ألب��ص��ار ال��ب��ص��ائ��ر ض��ع��ف ع��ل��ى ل��ك��ان ف��ي��ه ت��ج��س��م��ه��م ل��وال
ووَف��ا40 دائ��ًم��ا ح��ف��اًظ��ا ف��ي��ه ألن م��ك��رم��ة م��ن��ك أس��ن��ى ك��ل��ب ي��ا ف��ال��ك��ل��ب

سكنتها اآليات وإن الدار، بهذه حلَّ الذي هو جوهرهم إن عمارة: قول إىل فانظر
األئمة. يف تجسم نور هو الذي الفرد الجوهر عن وحديثه الصحف، تسكن وكانت

عىل الفاطمية بالعقائد عمارة تأثُّر عىل نسوقها التي األدلة من كله ذلك أليس
الشافعي؟ السني بمذهبه تمسكه من الرغم

الشعراء من يتخذوا أن الفاطميون استطاع كيف ندرك أن نستطيع كله ذلك من
الشعراء استَغلَّ وكيف الشعراء، هؤالء بني أذاعوها التي عقائدهم نرش يف لهم ألسنة
كان وكيف باطنية، صفات من األئمة عىل املذهب علماء خلعه ما وخاصة الباطن، علم
هباتهم من وينالوا إليهم، يتقرَّبوا حتى الصفات بهذه والدعاة األئمة يمدحون الشعراء
وغريه، اإلنشاء ديوان أهل من كثرية جماعة الشعراء كان القلقشندي: ويقول وعطاياهم.
كان القلقشندي فكأنَّ فيه.41 يغلون وشيعة املديح، يف يغلون ال سنة أهل منهم وكان
الفاطمية، بالعقائد شعرهم يف وا أَلمُّ قد األئمة مدحوا الذين الشعراء جميع أن يرى

يقتصد. كان وبعضهم ذلك، يف يرسف كان بعضهم ولكن
يف اإلنشاء ديوان صاحب خريان بن عيل بن أحمد الدولة ويل الكاتب ذا هو وها
يعاِرض كان ولكنه يتشيَّع، كان أنه عىل يدل شعًرا ينشد واملستنرص، الظاهر عهد

يقول: فهو أمور، يف الفاطميني

ال��س��ل��ف س��بَّ أرى ال أن��ي غ��ي��ر ال��م��ص��ط��ف��ى آلل ش��ي��ع��ي أن��ا
ال��ت��ل��ف ي��خ��َش ل��م اإلج��م��اع ق��ص��د وَم��ن ال��دي��ن ف��ي اإلج��م��اع أق��ص��د

ص٣٥١. ج٢، الخطط: 40
ص٤٩٧. ج٣، األعىش: صبح 41
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ق��ذف42 أو ق��وًم��ا ق��رظ ل��ل��ه��وى م��ن ك��ل ع��ن ش��غ��ل ب��ن��ف��س��ي ل��ي

شعر سيما وال الفاطمي، الشعر يف العقائد تأثري كان فقد يشء من يكن ومهما
قدمناها، التي الشعر من النماذج هذه يف نراه جليٍّا واضًحا األئمة، يف قيل الذي املدح
الناس، ورواه البالد يف شعرهم سار فقد الدينية، الدعوة ألسنة من الشعراء كان كما
الدين يف املؤيد قصائد بعض تزال ال الحديث عرصنا ويف املذهب، نرش يف الدعاة واستغله

مطلعها: التي املؤيد قصيدة اآلن إىل تردِّد الهند يف البهرة فطائفة املساجد، يف تُردَّد

ال��زاه��رة43 ب��أن��واره��ا وأه��ًال ال��ط��اه��رة ال��ع��ت��رة ع��ل��ى س��الم

املؤيد: قول ويرتلون يوم، كل الفجر صالة عقب

ال��ن��ظ��ي��ر44 ف��ات وج��ودك ول��وال ال��ن��ذي��ر ن��ظ��ي��ر ي��ا ح��س��ن أب��ا

مطلعها: التي قصيدته وينشدون يوم، كل د التهجُّ صالة عقب

وأم��َرا45 خ��ل��ًق��ا ال��م��ل��ك م��ال��ك أي��ا وج��ه��ًرا س��رٍّا دع��وت��ك إل��ه��ي

املؤيد قول ويرددون عيلٍّ، مقتل ذكرى يف سيما وال رمضان، يف النوافل صالة عقب
أيًضا:

ج��ن��ة46 ال��ن��ار م��ن زم��ان إم��ام ال��دج��ن��ة خ��الل م��ن ب��دا ه��الل

املستنرص شاعر املؤيد بأشعار البهرة طائفة يرتنم وهكذا عربي. شهر كل أول يف
األوراد. ترتيل يف الصوفية يفعله ما نحو عىل دعاته، وداعي الفاطمي

رفاعي). (طبعة ص١٠ ج٤، األدباء: معجم 42

املؤيد. ديوان من واألربعون الحادية القصيدة 43
واألربعون. الخامسة القصيدة 44
والعرشون. السادسة القصيدة 45
والعرشون. الثانية القصيدة 46
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يجهد كان والشاعر صنعة، شعر أكثره يف هو بالعقائد يلم الذي الشعر أن عىل
التي واأللفاظ العقائد هذه بني يالئم وأن العقائد، ببعض شعره يف يأتي أن يف نفسه
أن عىل يدلنا كله ذلك الشعر، رضورات وبني كله هذا بني يوفق ثم لشعره، يختارها
شعر نرى ولذلك الشعر؛ إنشاد يف كبريًا جهًدا ينفق وكان شعره، يصنع كان الشاعر
القصيدة يف رأينا إذا غرابة وال الجزل، الجيد الشعر إىل منه النظم إىل أقرب العقائد
لقصيدته الشاعر يجعلها كان التي فاملقدمة الشعر؛ من لونني الواحد للشاعر الواحدة
وتظهر وطبيعته، الشاعر فن املقدمة يف يظهر آَخر، لون العقائد بها التي واألبيات لون،
أن استطاع شاعًرا تجد أن وَقلَّ وتالعبه، الشاعر صناعة العقائد بها التي األبيات يف
الشعر من اللون هذا فإن كله ذلك ومع وعلمه. فنه بني أو وعقله، طبيعته بني ق يوفِّ
الصوفية، شعر يف القوة من يشء يف أخرى مرًة ظهر الفاطمي، العرص يف كثر الذي
حديثنا يف ذلك وسنرى — العربي األدب يف الرمزي الشعر يكون كاد الذي الشعر وهو
إن اآلن: أقول أن ويكفي — الفاطميني عرص تلت التي العصور يف الصوفية شعر عن
تطور هي الصوفية تأويالت وكذلك الفاطمية، العقائد شعر تطور هو الصوفية شعر

اإلسماعيلية. عند الباطن لتأويل
هناك أن عىل الفاطميني، األئمة مدح يف كان بالعقائد يتأثَّر الذي الشعر وأكثر
يف شعرهم كان بل بعيد، من أو قريب من العقائد يقربوا ولم األئمة، مدحوا شعراء
فوصف األمراء، من الفاطميني ولغري الشعراء، من غريهم عند للمدح أخرى صورة املدح
الشعراء جعلها التي الصفات من ذلك غري إىل والسؤدد والشجاعة والكرم بالجمال

العزيز: يف الرقعمق أبي الشاعر قول ذلك فمن للممدوحني،

ال��خ��ي��ام ب��أه��ل م��غ��رى ف��إن��ي ال��خ��ي��ام ح��ي
ال��س��ه��ام ب��ص��ائ��ب��ات ف��ؤادي ب��ال��رام��ي��ات
ال��غ��رام ب��ط��ول إال ق��ل��ب��ي ال��ل��ه ع��ذب ال
وغ��رام��ي ب��ش��رَّت��ي ت��ول��ى ل��ده��ر س��ق��يً��ا
األح��الم ف��ي ك��ان ـ��ش ال��ع��ي��ـ ذل��ك ك��أن��م��ا
األي��ام ل��ح��ادث ت��رت��ج��ي��ه م��ن ي��ب��ق ل��م
ال��ج��س��ام واألي��ادي ل ال��ط��و ذو أح��م��د اب��ن إال
ال��غ��م��ام واك��ف��ات م��ن ج��وًدا أغ��دق ك��ف��اه
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��ام ب��سَّ م��س��ت��ب��ش��ر ب��وج��ه ال��ع��ف��اة ي��ل��ق��ى
ال��ع��ظ��ام ل��ل��ن��ائ��ب��ات ت��رت��ج��ي��ه م��ع��ظ��ًم��ا
ال��ص��م��ص��ام م��ن أم��ض��ى ب��رأي ال��خ��ط��وب ي��رم��ي
ال��ح��س��ام47 ح��د ت��ف��ل ع��زم��ات ل��ه ق��رم

اإلمام يف مدًحا تجد وال تأويل، إىل حاجة يف باطنيٍّا معنى تجد ال األبيات هذه ففي
الشعراء عند املمدوحني فكل الفاطميني، لغري تقال التي املدائح عن يختلف الفاطمي
الشعراء اعتاد التي الصفات من ذلك غري إىل الرأي وأصالة والشجاعة بالجود يُوَصفون

نفسها. بالصفات عدوه يصفون وغًدا اليوم، الرجل بها يصفوا وأن يذكروها، أن
إىل حاجة يف شيئًا يذكر ولم العزيز، اإلمام الرقعمق أبو مدح أخرى قصيدة ويف

قال: فقد باطني، تأويل

ال��ن��ج��ب آب��اؤه ال��ع��ال ف��ي ل��ه ع��اله ش��ادت س��ي��د
ال��ط��ن��ب األن��ج��م م��ج��رى ف��وق ل��ه ي��م��د ب��ي��ت ول��ه
ي��ن��ت��س��ب ح��ي��ن وع��ل��ي ش��رًف��ا ب��ال��م��ص��ط��ف��ى ح��س��ب��ه
ال��رت��ب48 م��ث��ل��ه��ا ع��ن ق��ص��رت ش��ام��خ��ة ال��ع��ز ف��ي رت��ب��ة

وعيل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل اإلمام نسب ثبت قد والشاعر باطنية، ليست املعاني هذه فكل
علوي. رشيف كل بها يمدح أن تصلح املعاني وهذه طالب، أبي بن

هذه هي باهلل العزيز اإلمام أخيه يف تميم األمري مدائح أكثر نرى أن الغريب ومن
بالعيد: يهنئه مثًال يقول فهو املألوفة، املكررة املدائح

س��ن��اه ي��ع��ي��د ي��وم ع��ام ك��ل ف��ي ل��ل��ع��ي��د
ع��اله ي��ل��وح ع��ي��د ي��وم ك��ل ف��ي وأن��ت
وج��اه ل��ل��م��ع��ت��ف��ي��ن وس��ع��ود ون��ع��م��ة

ص٢٤٠. ج١، الدهر: يتيمة 47
ص١٩٤. ج٣، األرب: نهاية 48
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ت��راه ح��ي��ن إل��ي��ه ال��م��ع��ال��ي ت��ص��ل َم��ن ي��ا
س��واه خ��ل��ق ك��ل م��ن ال��ي��ت��ام��ى ي��ب��ر وَم��ن
م��ن��اه ل��ك��ن��ت م��ن��ي ي��وًم��ا ل��ل��ف��ض��ل ك��ان ل��و
ح��اله ح��س��ن م��ان ال��ز اس��ت��ع��ار م��ن��ك ألن
دج��اه ب��در وأن��ت ض��ح��اه ش��م��س ف��أن��ت
ن��داه ص��وب س��ح��اب س��ل��م ك��ل ف��ي ك��ف��اك
وق��ن��اه س��ي��ف��ه ب ال��ح��ر ف��ي رأي��ك وح��س��ن
ظ��ب��اه أم��ض��ى وأن��ت ي��دي��ه ي��م��ن��ى ف��أن��ت
ع��داه49 ن��ح��س ي��دي��م َم��ن ي��ا ل��س��ع��دك ف��اس��ل��م

يأِت لم كله ذلك مع ولكنه الدينية، األعياد أيام من بيوم أخاه يهنِّئ تميم فاألمري
الفاطميني، مدح يف إليها يقصدون الشعراء كان التي الدينية املعاني من واحد بمعنى
من غريه عنه يعجز بما ألتى شعره يف الباطنية باملعاني يأتي أن تميم األمري شاء ولو
بل إمام، وأخو إمام ابن فهو الفاطمية، العقائد أرسار معرفة عىل أقدر ألنه الشعراء؛
أراد فحسب، شاعًرا كان هنا فالشاعر كله ذلك ومع أبيه، بعد إليه ستئول اإلمامة كانت
مدح يف تميم يقول أخرى قصيدة ويف املألوفة. املعاني بهذه فمدحه اإلمام يمدح أن

العزيز:

ال��ج��د أن��ج��ب إن ال��م��ول��ود ع��ل��ى ت��ط��ول وإن��م��ا ك��ال��ح��س��ي��ن م��ع��ًدا رأي��ت
ح��د ل��ه ك��ن��ه وص��ف ف��ي ف��م��ا وظ��رًف��ا رق��ة ذاب م��ث��ل��م��ا ف��ه��ًم��ا ت��ع��رب
ال��رم��د األع��ي��ن وج��ه��ه ب��رؤي��ا وت��ش��ف��ى ب��ل��ف��ظ��ه األص��م ال��س��م��ع ي��ش��ت��ف��ي ب��ه
ال��ورد األس��د ق��ل��ب��ه إل��ي��ه وأه��دى ن��وره رداء ال��ش��م��س ض��ي��اء ك��أن
ال��م��ج��د ل��ه ي��ص��ب��و ح��ي��ن ص��ف��ًرا ال��م��ال م��ن وي��غ��ت��دي ي��روح أن ي��ب��ال��ي ول��ي��س
رف��د ل��ه��ا ك��فٍّ ك��ل ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا خ��ل��ة ل��ن��ف��س��ك ت��رض��ى ال ك��أن��ك
ال��رغ��د ه��ي ع��الك ك��ان��ت إذا ت��ض��ي��ق ب��ع��ي��ش��ة ت��روح أن ت��ب��ال��ي ول��س��ت

بمكتبتي». خطية «نسخة تميم ديوان 49
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وال��ع��ب��د ال��ح��ر ال��ع��ال ف��ي ل��ت��س��اوى إذن م��ش��ق��ة ك��ل ال��ن��ف��س اح��ت��م��ال ول��وال
ي��ب��دو وال ي��ب��ي��ن ال م��ص��ونً��ا ل��دي ي��زل ول��م زم��انً��ا ش��ع��ري س��ن��ى ح��ج��ب��ت
ح��د ل��ه ي��ن��ب��و ل��ي��س ح��س��اًم��ا ه��ززت ه��ززت��ن��ي ف��ل��م��ا ده��ًرا ون��زه��ت��ه
وال��غ��م��د ال��ح��م��ائ��ل ت��ف��ارق��ه ل��م إذا ع��ن��ف��ه ال��ع��ي��ن ت��س��ت��خ��ب��ر ال ال��س��ي��ف ك��ذا
ي��ح��دو م��ن وال��وع��ر ال��س��ه��ل ف��ي ب��ه وغ��ن��ى م��ه��ج��ر ك��ل ف��ي��ك ب��م��دح��ي ف��س��ار
ب��رد أل��ف��اظ��ه ح��ل��ى م��ن ل��ه��ا وص��ي��غ وزي��ن��ة ح��س��نً��ا ع��ل��ي��اك ل��ه وص��اغ��ت
ال��ع��ق��د ي��ح��س��ن ال��ط��ل��ى ك��ل ف��ي ل��ي��س ك��م��ا ال��ث��ن��ا ي��س��ت��ح��س��ن ال��ن��اس ل��ك��ل ول��ي��س
وال��ج��ل��د ال��ل��ح��م ل��ك م��ن��ي ب��ه��ا أق��ر وص��ن��ي��ع��ة ي��د م��ن ع��ن��دي ل��ك وك��م
ال��ود ذا م��ث��ال��ك م��ن ل��م��ث��ل��ي ف��ح��ق وددت��ن��ي أن ل��ي ال��ح��س��اد ي��ع��ج��ب ف��ال
ال��ق��ص��د م��واه��ب��ك ي��ف��ن��ي وال ف��ت��رض��ى ك��ل��ه ح��ق��دك ال��ع��ذر ي��ف��ن��ي رأي��ت��ك
وال��وع��د ع��ن��دك ال��م��ع��روف اع��ت��ذر إذا ل��ه ب��ل زل إذا ال��ج��ان��ي ت��وع��د وال
ج��ح��د ل��ل��ن��دى ال��م��ج��ت��دى ع��ن��د ك��ان وإن ال��ن��دى م��ن ي��داك ت��ول��ي م��ا وت��ج��ح��د
رد ك��رم ع��ن اآلن م��ن��ك ل��ط��ب��ع��ك ي��ك��ن ل��م ن��ع��م��اك ال��ع��اف��ون ك��ف��ر ول��و
ن��ج��د ب��ط��ل ال��وغ��ى ي��وم ت��ن��اول��ه م��ه��ن��د اه��ت��زاز ل��ل��م��دح وت��ه��ت��ز
ال��ف��ق��د50 ت��داول��ه م��ش��ت��اق ح��ن وم��ا ب��ارق الح م��ا ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ك

أخاه يصف الشاعر نجد أن فَقلَّ لإلمام، مديحه يف تميم األمري يميض وهكذا
تميم بعد جاء الذي الدين يف املؤيد الشاعر أن إيلَّ يَُخيَّل حتى الفاطميني، بمصطلحات
الشعراء، من غريه مدائح مثل تميم مدائح تكون أن يعجبه لم الزمان، من قرن بزهاء

مطلعها: التي قصيدته املؤيد فوضع

ج��ن��ة ال��ن��ار م��ن زم��ان إم��ام ال��دج��ن��ة خ��الل م��ن ب��دا ه��الل

مطلعها: التي املعز بن تميم لقصيدة جوابًا القصيدة هذه وجعل

ه��ن��ة ول��س��ت��ن ح��ك��ي��ت��ه��ن ج��ن��ة س��رب أم ع��نَّ م��ه��ا أس��رب

ذكره. السابق تميم، ديوان 50
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بقوله: بتميم يعرض املؤيد قصيدة ويف

وج��ن��ة ت��وري��د ال��غ��ي��ر ن��ع��ت إذا ال��ل��س��ان م��ن��ي ف��ض��ل��ك س��ي��ن��ع��ت
وف��ط��ن��ة وف��ض��ل دي��ن وم��دح��ك ال��ح��دي��ث ل��ه��و م��دي��ح��ك وغ��ي��ر
ج��ن��ة» س��رب أم ع��ن م��ه��ا «أس��رب ال��م��ع��ز ل��ن��ج��ل ج��وابً��ا ف��خ��ذه��ا

إمامه مدح تميًما األمري ألن باإلمام؛ يليق ال تميم مديح أن إىل ذهب املؤيد فكأنَّ
وورد بالجمال املمدوح ونعت بالغزل، االبتداء يف القدماء بها يمدح كان التي بالطريقة
الدين. صميم من هو املؤيد عند املديح أن حني عىل الصفات، من ذلك غري إىل وجنتيه
نواس، أبي منهوكة وزن عىل قصيدًة القارح بابن املعروف منصور بن عيل وأنشد

قوله: منها هللا، بأمر الحاكم فيها يمدح

األغ��ر ال��م��ل��ك ب��ال��ح��اك��م ن��ض��ر ق��د ال��زم��ان إن
ال��ق��ص��ر ع��ل��ى ع��دا ف��ق��د ذك��ر ع��ض��ب ك��ف��ه ف��ي
ال��ق��در ي��م��ض��ي ك��م��ا ي��م��ض��ي ال��غ��رر ع��ل��ى غ��ره م��ن
ال��م��ن��ه��م��ر ال��س��ح��اب أو ن��ظ��ر ال��ط��رف س��رع��ة ف��ي
ب��ه��ر51 الح إذا ب��در ال��ب��در إن��ف��اق ب��ادر

حدثت وقد الحاكم، مدح يف الدوح بصناجة املعروف عاصم القاسم بن محمد وقال
مرص: يف زلزلة

ال��ص��ل��َح��ا ال��س��ادة وس��ل��ي��ل ال��ع��ال ن��ج��ل م��ع��ت��ل��يً��ا ال��دي��ن أض��ح��ى ال��ع��دل ب��ال��ح��اك��م
ف��رَح��ا52 ع��دل��ه م��ن رق��ص��ت وإن��م��ا ب��ه��ا ي��راد ك��ي��د م��ن م��ص��ر ُزل��ِزل��ت م��ا

لصفات أثًرا تجد وال الباطنية، املعاني من معنى تجد فال القصائد هذه تقرأ فأنت
أئمتهم. بها يمدحوا أن الفاطميني شعراء اعتاد التي األول العقل

رفاعي). (طبعة ص٨٥ ج١٥، األدباء: معجم 51

كافور. يف أنشدها الشاعر إن ويقال ص٨٥، املغرب: 52
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الشعر ذلك هو األول: اللون األئمة؛ يف قيل الذي املديح من لونني أمام نحن إذًا
الشعر هذا ويف الفاطميني، خصائص من هي بصفات األئمة الشعراء فيه مدح الذي
أن الشعراء اعتاد الذي املديح ذلك فهو املديح: من الثاني اللون الفاطميني. أثر يظهر
نجد أن وَقلَّ فقط، الشاعر فن إال فيه يظهر ال اللون وهذا واألمراء، امللوك يف ينشدوه
أنشد التي الظروف وهي واحدة، ناحية من إال بالشاعر تحيط التي للبيئة أثًرا فيه
الفاطميني األئمة ومدحوا مرص عىل وفدوا الذين الشعراء نرى ولذلك الشعر، هذا فيها

اإلسالمية. البالد من آَخر بلد أي يف ينشدونه كانوا كما مرص يف شعرهم ينشدون
العرص يف كثرت التي واألعياد املواسم يف مدائحهم األئمة ينشدون الشعراء وكان
الشعراء فيها ينشد التي املناسبات كانت ما وكثريًا األيام، هذه كانت ما وكثريًا الفاطمي،
الشعراء حضور عىل يستأذن الباب صاحب كان مثًال الخليج فتح يوم ففي مدائحهم؛
أقدارهم، مقدار عىل منازل لهم وكان واحد، بعد واحًدا بتقديمهم فيؤمر للخدمة،
جرب: ابن قول املناسبة هذه يف أُنِشد ومما اإلنشاد،53 يف بخطوة الواحد يتقدَّم فالواحد

ال��ب��ي��ض��اء ال��راي��ة ع��ل��ي��ه وع��ل��ت ال��م��اء م��ن��ه ف��س��ال ال��خ��ل��ي��ج ف��ت��ح
اإلع��ط��اء54 ف��ع��رف��ه��ا اإلم��ام ك��ف ف��ك��أن��ه ل��ن��ا م��وارده ف��ص��ف��ت

كبرية درجة الوقت ذلك يف بلغوا املرصيني أن يذكرون املؤرخني أن الطريف ومن
قوله: يف انتقدوه األبيات هذه سمعوا ملا فإنهم ونقده، الشعر ق وتذوُّ الحس دقة من
قاله ما أضاع الشاعر وأن املاء؟ غري البحر من يخرج يشء أي وقالوا: املاء» منه «فسال

املطلع. ذلك بعد
عرصه: يف الشعراء مقدم وكان الدولة، مسعود أنشد أيًضا املناسبة هذه ويف

ال��م��رس��ل ب��ال��ن��وال ال��خ��ل��ي��ف��ة إذن ف��ت��ح��ه ي��ن��ظ��ر ال��س��د ه��ذا زال م��ا
م��ع��ول ح��ام��ل ك��ل ع��ل��ي��ه وس��ط��ا ب��وج��ه��ه اإلم��ام ب��رز إذا ح��ت��ى

ص٣٦٥. ج٢، املقريزي: 53
السابق. املصدر 54
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ال��م��ن��دل ب��ط��ي��ب ك��اف��ور ي��ع��ل��وه ع��ن��ب��ر ف��ي��ه دي��ف ق��د ك��أن ف��ج��رى

البيت يف قوله أيًضا عليه انتقدوا إذ السامعني؛ تعجب لم أيًضا القصيدة هذه ولكن
عليه؟!»55 املعاول بسطوات اإلمام وجه «أََهَلَك وقالوا: الثاني

قوله: الخليج فتح مناسبة يف أحمد العباس أبو الشاعر وأنشد

م��ح��م��د ب��ن��ت ي��اب��ن ل��ك أم ل��ل��ن��ي��ل ال��م��ش��ه��د ذا ف��ي ال��خ��ل��ق اج��ت��م��اع ل��م��ن
م��وع��د ألص��دق ف��ي��ه واف��ي��ت��م��ا م��وط��ن ف��ي م��ًع��ا الج��ت��م��اع��ك��م��ا أم
ال��م��ول��د ف��ي م��ن��ك��م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ح��از ل��ل��ذي إال ال��خ��ل��ق اج��ت��م��اع ل��ي��س
ل��ألج��ود م��ي��ل��ه��م ل��ك��ن ب��ال��س��ع��ي ل��وف��ائ��ه م��ن��ك��م��ا ل��ك��ل ش��ك��روا
ي��ق��ص��د ل��م ك��م��ن ل��ه ل��ي��س ب��ال��ق��ص��د ف��ف��ع��ل��ه ال��وف��اء اع��ت��م��د إذا ول��َم��ن
ي��زدد ل��م إن ال��ن��ق��ص أن��ت وت��س��د ت��ارة ي��ن��ق��ض وي��ع��ود ي��ف��ي ه��ذا
ت��ب��ت��دي ن��ه��اي��ة إل��ى ب��ل��غ��ت وإذا ق��ص��رت ال��ن��ه��اي��ة ب��ل��غ إن وق��واه
م��ق��ي��د ب��ح��ال ب��ه ف��ه��و ب��ال��س��د س��ع��ي��ه م��س��ال��ك ض��اق��ت ق��د ف��اآلن
ن��دي وث��رى م��خ��ص��بً��ا ج��ن��ابً��ا ل��ي��رى ل��ه ف��اف��ت��ح ص��الح��ه أردت ف��إذا
ي��ف��ص��د ل��م إن ال��ج��س��م ف��ص��ح ج��س��م ش��ك��ا ف��م��ا م��ن��ه ال��ع��رق ب��ف��ص��د َوأُْم��ر
م��خ��ل��د56 وع��ز م��غ��ب��وط ع��ي��ش ف��ي ه��ك��ذا ي��وم��ك أم��ث��ال إل��ى واس��ل��م

طول مل الحافظ الخليفة إن حتى الفاطمي، العرص يف ا جدٍّ كثري املناسبات فشعر
فقال الشعراء، ذلك يعجب فلم مدائحهم، الشعراء يخترص أن فأمر وكثرته، الشعر

ويمدحه: الخليفة يخاطب الشاعر مفرج بن أحمد العباس أبو

ي��خ��ت��ص��ر ك��ف��ي��ك ن��دى أم��رت ال ِل��َم م��خ��ت��ص��ًرا ال��م��دح ن��ص��وغ أن أم��رت��ن��ا
األث��ر57 م��دح��ك ف��ي ل��ه��ا ي��ب��ي��ن ح��ت��ى س��واب��ق��ن��ا ت��ج��ري أن ب��د ال وال��ل��ه

ج٢. املقريزي: 55
السابق. املصدر 56

ص٨٥. ميرس: وابن ١٠٩ب، ورقة الخريدة: 57
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حادثة ألي تقام كانت التي وحفالتهم وأعيادهم مواسمهم يف ينشد الشعر فكان
قول ذلك من الشعراء، أنشد مثًال الحرام للبيت شمسية عمل تَمَّ فإذا كربت، أم صغرت

هللا: لدين املعز عهد يف الشمسية هذه عمل تم وقد تميم، األمري

م��ن��س��ك��ب ع��ل��ي��ك م��اء وال��م��ل��ك ال��ع��رب رق��اب��ه��ا م��دت إل��ي��ك
ال��ري��ب ع��دات��ك إال ت��أل��ف ال ال��ن��ب��وة دوح��ة ف��ي وأن��ت
س��ب��ب ح��دوده ع��ن ي��ص��ده وال اإلل��ه ي��ره��ب م��ن أل��س��ت
ال��ع��ق��ب ي��خ��ال��ف ل��م ب��م��ذه��ب ع��زم��ت��ه ب��دء ق��ال وك��ل��م��ا
ال��ش��ه��ب ال��ض��الل��ة وت��ن��ف��ي ص��ال��ت، إذا ال��م��ل��وك ي��ص��دع ف��ه��ك��ذا
وال��ي��ل��ب وال��م��ره��ف��ات ال��ل��ه ل��دي��ن ب��ال��م��ع��ز ال��دي��ن وي��زده��ي
وال��ق��ض��ب وال��رم��اح ص��ه��ا، دال ع��زائ��م��ه رح��راح��ة وك��ل
وال��ح��ق��ب ال��زم��ان ي��س��ع��ه��ا ف��ل��م ذخ��رت ال��ت��ي ال��دول��ة وه��ذه
ال��ش��ن��ب وع��ص��رك ده��ر، أم��ر إذا ال��زالل ده��رك ح��ب��ذا ي��ا
وال��خ��ط��ب ال��م��دي��ح ع��ن��ه��ا ي��ق��ص��ر ن��ص��ب��ت ال��ت��ي ال��ش��م��س��ة وح��ب��ذا
م��ن��ت��ص��ب وه��و ال��ي��وم وأخ��ف��ت ح��ل��ت��ه وه��ي ال��ع��ي��د ق��اي��س��ت
ي��ن��ت��ه��ب ح��ي��ث األم��ر ي��ك��م��ل ف��م��ا ال��ع��ي��ون ي��اق��وت��ه��ا ي��ن��ه��ب
ال��س��ح��ب ت��ح��ف��ه��ا ال أه��ل��ة ب��غ��رت��ه��ا أح��دق��ت دوائ��ر
ذه��ب س��م��اؤه��ا ل��ي��ل ن��ج��وم وج��وه��ره��ا دره��ا ك��أن��م��ا
ال��ع��رب ال��ك��واع��ب س��خ��ط��ن وإن ول��ب��ت��ه ل��ل��ه��دى ن��ظ��م��ت��ه��ا
ط��رب ن��ح��وه��ا ول��ل��ب��ي��ت ش��وق، ب��ه��ا ال��ح��رام ال��م��س��ج��د ك��ب��د ف��ي
وت��رت��ق��ب ت��ش��ت��ه��ي ب��م��ا إال زم��ن ب��أه��ل��ه ت��م��س��ي ف��ال
ل��ج��ب58 ع��ارض ان��ه��ل وم��ا ش��م��س، ط��ل��ع��ت م��ا اإلل��ه ص��ل��ى ع��ل��ي��ك

وأن دينية، مناسبة هي القصيدة هذه فيها قيلت التي املناسبة أن من فبالرغم
هذه يف الفاطمية العقائد من بيشء يلم أن تميم األمري يشأ لم املذهب، إمام املمدوح
هذا نجد تميم األمري ديوان تصفحنا فإذا فقط، للمناسبة الشعر أنشد ولكنه القصيدة،

بمكتبتي). خطية (نسخة ١٢٢ ورقة تميم: األمري ديوان 58
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فإذا مختلفة، ملناسبات العزيز أخيه أو املعز أبيه مدح يف قصائده أكثر أنشد الشاعر
أهداه وإذ مدحه، ساَفَر وإذا مدحه، مرض من شكا وإذا الشاعر، مدحه اإلمام فصد

األعياد. بمناسبة قيلت التي القصائد بجانب كله وذلك مدحه، شيئًا
يستجب فلم الريبة، بعني الفاطميني األئمة إىل ينظر كان َمن املرصيني من أن عىل
بخالفة معرتًفا مذهبه عىل محافًظا وظلَّ الكريم، الرسول إىل وانتسابهم لدعوتهم
عىل بطاقة وجد باهلل العزيز إن قيل: فقد املرصي، الشعر يف هذا وظهر العباسيني،

فيها: املنرب

ال��ج��ام��ع ف��ي ال��م��ن��ب��ر ع��ل��ى ي��ت��ل��ى م��ن��ك��ًرا ن��س��بً��ا س��م��ع��ن��ا إنَّ��ا
ال��راب��ع األب ب��ع��د أبً��ا ف��اذك��ر ص��ادًق��ا ت��دع��ي ف��ي��م��ا ك��ن��َت إْن
ك��ال��ط��ال��ع ن��ف��س��ك ل��ن��ا ف��ان��س��ب ق��ل��ت��ه م��ا ت��ح��ق��ي��ق ت��رد وإن
ال��واس��ع ال��ن��س��ب ف��ي ب��ن��ا وادخ��ل م��س��ت��ورة األن��س��اب ف��دع أو
ال��ط��ام��ع59 ط��م��ع ع��ن��ه��ا ي��ق��ص��ر ه��اش��م ب��ن��ي أن��س��اب ف��إن

العزيز: يف بل وقيل الحاكم، يف اآلَخر وقول

وال��ح��م��اق��ة ب��ال��ك��ف��ر ول��ي��س رض��ي��ن��ا ق��د وال��ج��ور ب��ال��ظ��ل��م
ال��ب��ط��اق��ة ك��ات��ب ل��ن��ا ف��ق��ل غ��ي��ب ع��ل��م أع��ط��ي��ت ك��ن��ت إن

وعرض القرص رجال هجا وقد الدمشقي، برش بن الحسن الشاعر رأينا وقد
إليهم كان ن ممَّ واليهود النصارى يهجون املرصيون كان كيف وسنرى باهلل، بالعزيز
وسيلة الدين اتخاذهم من بالرغم فالفاطميون الفاطمي، العرص يف الدواوين بعض
بذلك، يأبه لم الشعراء بعض فإن لألئمة، العصمة وادعائهم ونفوذهم سلطانهم لتوطيد

األئمة. بهؤالء وسخر العقائد بهذه وعرَّض

ص١١٦. ج٤، الزاهرة: والنجوم ص٤، ج٣، خلكان: ابن 59
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املعز بن تميم األمري

األمري فهو مراًرا؛ وسنذكره مراًرا، ذكرناه الذي الشاعر تميم األمري عن نتحدث واآلن
املعتز ابن بالشاعر دائًما يقرن الذي الشاعر وهو الفاطمي، هللا لدين املعز بن تميم
من الشاعرين وكال خالفة، بيت من الشاعرين فكال تشابه، من بينهما ِلَما العبايس،
وحق عقيدته عن داَفَع وكالهما واملجون، الوصف من أكثر ْن ممَّ وكالهما البديع، شعراء
يقرنون العربي األدب مؤرخي جعلت كثرية أمور يف متشابهان فهما الخالفة، يف ذويه

دائًما. بينهما
تميم وكان وعقيل، ونزار هللا عبد إخوته مع نشأ وفيها باملغرب، تميم األمري ُولِد
رصفها هللا لدين املعز ولكن له، ستكون العهد والية أن يف الناس يشك فلم سنٍّا، أكربهم
هو الفاطميني، إمامة عن تميم رصف أجله من الذي السبب ولعل هللا، عبد أخيه إىل عنه
بأمري حدا ما السيئة سريته وعن عنه يشاع فكان وفجور، مجون من تميم عن ُعِرف ما
كان ألنه أبنائه؛ أحد يقتل أن يف املعز يستأذن أن الكالبي الحسن بن أحمد صقلية
أن جوذر األستاذ سرية صاحب ويحدثنا وفسقه. لهوه يف ويشاركه تميًما، األمري يساير
ُعِرف ملا وغضبه املعز ألم الخطاب هذا ويف خطابه، ردَّ صقلية أمري إىل أرسل املعز
وباقي أبيه مع إليها تميم األمري انتقل مرص ُفِتحت وملا وفجور.60 فسق من تميم عن
الثالث ابنه إىل عهده والية املعز فجعل العهد)، (ويل هللا عبد تويف مرص ويف أرسته،

بن أحمد وصل وملا بمكتبتي): خطية (نسخة بعدها وما ص١٧٥ جوذر سرية يف ورد ما نصُّ 60

عنهما، القول من شنع وما تميم، األمري مع لصحبته طاهر ولده عىل واجًدا وكان صقلية، من الحسن
ا بدٍّ األستاذ يجد فلم فيه، وشاوره ذلك عىل جوذر) (أي األستاذ استأمر أنه إال هذا طاهر ولده قتل فأراد
أوليائنا من هللا كثََّر جوذر «يا وهو: الجواب إليه فرصف املعز)، (أي املؤمنني أمري إىل ذلك يرفع أن من
الصبي لهذا زيَّنوا الذين أتباعه بعض إال صورته، بغري ويصوره عندنا يشينه كان ما فوهللا أحمد، مثل
يرجى أحمد ابن لكن لنا، بَمن كتوجعنا توجعنا إن ووهللا شقوته، سبب كان َمن صحبة ولده الشقي
أوالدنا بها — وجل عز — هللا يرفع التي الخطة كان إذ يرجى؛ ال نحن ومدبرنا الزمان، من يستقبل فيما
يفعله أن أراد ما فأما ورس، ساء ما عىل هلل والحمد مواله، عىل كالٍّ كان عدمها ومن الطهارة، خطة هي
يلحقه شنعة ظاهر غري من فاسد كل إصالح الصواب أن وعرفه عنده، له وتشفع فامنعه، بولده أحمد
يصلح ما ويعمل فليمسك األعقاب، يف يبقى ذلك أن عليه يخفى فما األيام، مع ذكرها ويبقى عارها،
فَمن عللهم، نداوي ونحن بينهما، به يسعى كما فاسد كل فساد يصلح أيدينا بني فكونه يستقبله، فيما
عليهم فضلنا من رأوه ملا بهم؛ للشماتة انتصب كان َمن كلِّ رءوس هللا نكس لقد وهللا يشَق، لم أطاعنا
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شعر يف ظهر دفني حزن من نراه فيما الرس هو هذا ولعل بالعزيز، ب لُقِّ الذي نزار
يف ما يخفي أن يستطع لم ولكنه باهلل، العزيز الصغري أخاه يمدح كان إذ تميم؛ األمري
عاطفته ولكن وصربه، تجلُّده إظهار يحاول كان وغيظ، بحنق وشعور آالم من نفسه

العزيز: مدح يف قصيدة من مثًال يقول فهو الحاقد، القانط عاطفة هي الشعر يف

ال��ورى ج��م��ي��ع ع��ن��ي وي��ص��غ��ر األم��ور ص��غ��ار ع��ل��يَّ ت��ه��ون
ال��ه��دى إم��ام ال��ع��زي��ز وص��ن��و ال��ع��ال س��ل��ي��ل ال��م��ع��ز اب��ن أن��ا
ال��ق��وى ض��ع��ي��ف ي��وًم��ا رح��ت وال ن��اص��ر إل��ى ق��طُّ اح��ت��ج��ت وم��ا
أرى ال م��ا م��ن��ه أرى م��ش��ي��ًرا ي��ئ��وب م��ل��م ف��ي أس��ت��ش��ر ول��م
ح��ال61 إن ف��رح وال زم��ان، أم��ر م��ا إذا ب��واٍن ول��س��ت

وعدم الفاطميني، لألئمة وبنسبته بنفسه، الفخر قوة فيها تظهر األبيات فهذه
الناقمة النفس تلك الشاعر، نفس دخيلة منها يُستَشف ولكن الدهر، برصوف مباالته

أيًضا: يفتخر ويقول الحاقدة،

م��ب��اح ال��ح��ظ��وظ م��ن ِل��َح��ظٍّ أو ج��د وران��ة ع��ن س��اد م��ن ل��ي��س
ال��م��داح م��دائ��ح وي��ح��وي ـ��ر ال��ش��ك��ـ وي��س��ت��وج��ب ال��ث��ن��ا ي��س��ت��ح��ق
ال��رم��اح ص��دور ل��ل��ع��ال ع��ال م��ن ال��م��ف��دى ال��م��ع��ل��ى ال��س��ي��د إن��م��ا
ال��م��ص��ب��اح م��ن أض��وا ب��ذك��اء ب��ه��ي��م خ��ط��ب ك��ل ل��ي��ل ورم��ى
وال��س��م��اح ب��ال��ث��ن��ا ال��ح��م��د واش��ت��رى وال��ع��وال��ي ب��ال��ظ��ب��ا ال��ع��ز واق��ت��ن��ى
ال��م��الح��ي ال��ع��دو وي��س��ت��ب��ع��د ـ��د وال��م��ج��ـ ال��م��ك��ارم ت��ن��ت��م��ي ف��ك��ذا
ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ط��ائ��ًرا وس��م��ا س��واه ب��رج��ل ج��رى ق��د ك��م��ن ال
ب��وش��اح دون��ه��ا ت��وس��م��ت إن أل��ف��ت��ن��ي وال ال��ع��ال أل��ف��ت ال

ليعمل ذلك فعرفه القهقرى، ورجوع النقص يف ال وزيادة، نمو يف بقوا ما يكونوا أن نحب وكذا وإنفاقه،
هللا. شاء إن املكروه من شيئًا الصبي يف يحدث وال به،

بمكتبتي. خطية نسخة تميم، األمري ديوان 61
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ب��راح أو ق��ي��ن��ة ب��أب��اط��ي��ل ع��ن��ه��ا ت��ش��اغ��ل��ت أو ت��رف��ه��ت أو
ال��ج��راح ب��ن��زف غ��س��ل��ه أس��ت��ج��د ل��م إن ال��م��ج��د س��ن��ى ل��ي أب��ي��ض وال ال
ال��ص��ف��اح ح��د ب��ف��ل ع��ل��وي ب��ع��زم ع��ن��ه ال��ع��داة وأالق��ي
األض��اح��ي ل��ح��وم ال��م��دى ف��ري ـ��ن��اق واألع��ـ ال��ج��م��اج��م ي��ف��ري وب��ب��ط��ش
ال��ك��ف��اح ي��وم ال��ك��ف��اح وح��س��ام ال��م��ع��ال��ي ورب ال��ن��ه��ى ف��رد أن��ا
م��ف��ت��اح ب��ال ال��ن��دى ي��غ��دو ي��وم ن��وال ك��ل ق��ف��ل م��ف��ت��اح أن��ا
ال��م��زاح م��ث��ل ف��ي��ه��ن ع��ي��ش��ي ك��ان م��ا إذا األم��ور ف��ي ك��ال��ج��د أن��ا
م��س��ت��ب��اح م��ج��رح وب��ع��رض ب��ادع��اء ال��ع��ال م��ن ك��راص ال
ورواح��ي وغ��دوت��ي وم��ق��ب��ل��ي ول��ي��ل��ي ص��ب��اح��ي ع��ن ال��م��ج��د ف��س��ل
واق��ت��راح��ي ل��ك��س��ب��ه��ا وارت��ي��اح��ي وف��ع��ل��ي م��ق��ال��ي ال��ع��ال ي��س��ر ه��ل
ك��ال��ن��ب��اح62 غ��ي��ره��ا ك��ان إذا ال��ف��خ��ر ح��ل��ب��ة ف��ي ك��ال��ص��ه��ي��ل ه��اك��ه��ا

يغضب العزيز جعل مما العزيز، أخيه وبني بينه سعوا الوشاة بعض أن إيلَّ ويَُخيَّل
األعذار، يتلمس الشاعر فأخذ الواشني، وشاية من يتنصل الشاعر وجعل الشاعر، عىل
هؤالء أمثال إىل يستمع أال اإلمام عىل وأن شقيقان، بأنهما اإلمام ويذكِّر االعتذار، ويقدم
بالفساد يسعون الذين هؤالء عن تتحدث الديوان يف التي املدح قصائد فأكثر الوشاة.
األمري أن نعرف أن نستطيع الديوان شعر ومن الكبري. األمري وأخيه الصغري امللك بني
إخوانه إىل يرسل فكان بفلسطني، الرملة إىل أخرى مرة ونُِفي شمس، عني إىل مرة نُِفي
اضطر التي غربته ويشكو إليهم، شوقه فيها يبثهم الشعر من مقطوعات وأصدقائه

شمس: عني يف أنشد فقد اضطراًرا. إليها

وال��ك��ب��َدا األح��ش��اء ي��ق��ط��ع م��ب��رح وأس��ى م��وج��ع ش��وق ال��ح��ب ك��ف��ى أم��ا
ع��ق��َدا ق��د ك��ان م��ا وص��ل��ن��ا م��ن وح��لَّ أل��ف��ت��ن��ا ب��ال��ت��ف��ري��ق ال��ب��ي��ن رم��ى ح��ت��ى
ج��ل��َدا وال ص��ب��ًرا ل��ي ي��ب��ق ل��م ال��ص��در ف��ي وج��وى م��ش��ب��وب��ة ل��وع��ة م��ن ف��آه
ص��ع��َدا م��رف��وع��ة وأن��ف��اس��ه��ا ت��ج��ري ب��دم م��خ��ل��وط��ة وع��ب��رت��ه��ا ق��ال��ت

تميم. األمري ديوان 62
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ج��س��َدا وال روًح��ا ل��ي ف��راق��ك أب��ق��ى ف��م��ا ب��ال��س��الم م��ن��ي ال��ن��ط��ق ت��ط��ل��ب ال
ب��رَدا ث��غ��ره��ا م��ن وم��رت��ش��ًف��ا ورًدا، وج��ن��ت��ه��ا ص��ح��ن م��ن م��ل��ت��ث��م��ا ف��ظ��ل��ت
أب��َدا ع��ه��ده ي��ب��ل��ى ال��ده��ر أح��س��ب ال ه��وى رس��ي��س م��ن��ه��ا ال��ح��ش��ا ف��ي وط��اويً��ا

القاهرة: يف أهله بعض يل بها وأرسل الرملة، يف وهو وأنشد

م��رادي وأن��ت��م س��ؤل��ي ان��ت��ب��اه��ي ف��ي وأن��ت��م ح��ل��م��ي ال��م��ن��ام ف��ي أن��ت��م
األب��ع��اد ع��ل��ى ش��وق��ه زائ��د م��ش��وق إل��ي��ك��م م��ن��ي ع��ض��و ك��ل
ف��ؤادي ف��ي��ك��م وح��ل ع��ن��ك��م ب��ان ج��س��م��ي ول��ك��ن أف��ارق��ك��م ل��م
ال��س��ه��اد ط��ول ل��ل��ع��ي��ن وه��ن��ي��ئً��ا ع��ل��ي��ك��م وف��ائ��ي ل��ك��م ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ال��م��ن��ادي ن��ع��م أن��ت ل��ب��ي��ك ق��ل��ت إل��ي��ك��م اش��ت��ي��اق��ي ح��ث��ن��ي ك��ل��م��ا

ويعبث متنزهاتها، إىل ويخرج لهوهم، املرصيني يشارك مرص يف تميم األمري وكان
— الكتاب هذا من آَخر فصل يف عنه سنتحدث — شعًرا كله ذلك يف وأنشد أديرتها، يف
وتويف وصدقها. العاطفة ورقة شعوره، رقة عىل يدل فإنما يشء عىل دلَّ إن وشعره

٣٧٤ه. سنة الشاعر هذا
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الثالث الفصل

والوزراء الشعر

أول كلس بن يعقوب الوزير وكان وزيًرا، له اتخذ فاطمي خليفة أول باهلل العزيز كان
بالوزير العزيز بَه لقَّ وثالثمائة وستني ثمان سنة رمضان ففي الفاطمية، الدولة يف وزير
اسمه كتب حتى مكانته فعظمت اللقب، بهذا إال يكاتبه وال أحد يخاطبه أال وأَمَر ، األَجلِّ
الدولة هذه يف كلس ابن شغله الذي الخطري املركز هذا فكان الكتب.1 ويف الطرز عىل
مدحه، يف الشعر وينشدون إليه يسعون الشعراء جعلت التي األسباب من ذاك إذ الفتية
علوم يلقي كان وكيف املربزين، العلماء أحد كلس ابن كان كيف قبُل من رأينا وقد
والشعراء والفقهاء القضاة من عدد مجلسه يؤمُّ كان وكيف الناس، عىل وغريها الدعوة
كان أنه كله ذلك إىل أِضْف يديه، بني ويتناقشون دروسه، إىل يستمعون الدولة ورجال
من ويكثرون حوله، يلتفون الشعراء كان أن غرو فال العطاء، ويجزل يعطي اليد كريم
املعز، بن تميم واألمري الجوع، أبي بن محمد بن هللا وعبد الرقعمق، أبو مدحه مدحه.
من ضاع ما مع أسماؤهم وضاعت شعرهم ُفِقد الذين عرصه شعراء من غريهم وكثري

الفاطمي. األدب
وأين الشعراء؟ هؤالء هم فَمن شاعر، مائة بلغوا رثوه الذين الشعراء أن ذكرنا وقد
أثر كل محو عىل عملوا الذين األيوبية الدولة رجال عند أوًال: ذلك عن الجواب شعرهم؟
من والكتَّاب املؤرخني عند وثانيًا: الدولتني، مذهب لخالف للفاطميني أدبي أو علمي
شعراء عن شيئًا يرووا أن فأبوا للعباسيني، بالطاعة يدينون كانوا الذين املرشق أهل
فأطاحوا طويلة، مدة اإلسالمي العالم لهم دان الذين األتراك عند وثالثًا: الفاطمية، مرص

ص٤٨٣. ج٣، األعىش: وصبح ص٨، ج٣، املقريزي: خطط 1
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البرشي، الفكر تاريخ وشاهدها العالم، شاهدها التي الحضارات أرقى من بحضارتني
حضارة يقيموا أن األتراك يستِطع ولم اإلسالمية، والحضارة البيزنطية الحضارة وهما:
السني، للمذهب التعصب شديدي األتراك وكان الحضارتني. هاتني مقام تقوم أخرى
واالضطرابات الكثرية املجاعات كله ذلك إىل أِضْف شيعي، هو ما كل عىل نقمتهم فأنزلوا
بكشف األمة «إغاثة كتابه يف املقريزي ووصفها ملرص، عديدة محنًا سبَّبَْت التي العديدة
الفاطميني علماء كتب من كثرية كتب ضياع يف العوامل أشد من كانت فقد الغمة»،
العرص يف واآلداب العلوم إلبادة عديدة قوى تضافرت وهكذا شعرائهم، شعر ودواوين
عهدهم يف كان ملا بالنسبة تافًها ضئيًال أصبح كله هذا من بقي الذي إن حتى الفاطمي،

وهي: كلس ابن مدح يف الرقعمق ألبي قصيدة من جزء لنا بقي فقد الزاهر.

ن��اره وأخ��م��د إال ع��دوٍّا ض األر س��ائ��ر ف��ي ال��ع��زي��ز ي��دع ل��م
واخ��ت��اره ل��ن��ف��س��ه واص��ط��ف��اه س��واه دوه اج��ت��ب��اه ف��ل��ه��ذا
م��ق��داره رف��ع��ت ق��ي��ل وال ال م��ج��ًدا ال��وزارة ل��ه ت��ش��ي��د ل��م
ون��ض��اره وب��ه��ج��ة ج��الًال ـ��ر ال��ده��ـ ت��خ��رم��ه��ا وق��د ك��س��اه��ا ب��ل
غ��اره ب��ال��ب��ذل ال��خ��ط��وب وك��ر ـ��ر ال��ده��ـ ن��وب ع��ل��ى ل��ه ي��وم ك��ل
ك��راره ال��وغ��ى ح��وم��ة وف��ي ـ��ل ال��ب��خ��ـ م��ن ال��ف��رار ش��أن��ه��ا ي��د ذو
أن��ص��اره وك��ث��رت ب��ال��ع��ط��اي��ا ع��داه ال��ع��زي��ز ع��ن ف��ل��ت ه��ي
ض��راره ن��ف��اع��ة وت��ض��ح��ى ـ��س��ي ت��م��ـ ي��ده ف��اض��ل ك��ل ه��ك��ذا
واس��ت��ج��اره ب��ظ��ل��ه ت��ف��ي��ا م��ن إال ي��أم��ن ف��ل��ي��س ف��اس��ت��ج��ره
أف��ك��اره ي��ري��ده ف��ي��م��ا ـ��م��ل ي��ع��ـ م��ط��رًق��ا رأي��ت��ه م��ا ف��إذا
أث��اره إال ال��غ��ي��وب ض��م��ي��ر ف��ي ش��ي��ئً��ا وال��ذه��ن ب��ال��ذك��اء ي��دع ل��م
أق��ط��اره م��درًك��ا ب��ال��رأي ك��ان إال األرض م��ن م��وض��ًع��ا وال ال
وح��ذاره2 زم��ان��ه م��ن خ��وف��ه وك��ف��اه ب��س��ط��ة ال��ل��ه زاده

كلما الفاطمي اإلمام يذكر كان ولكنه الوزير، يمدح األبيات هذه يف فالشاعر
لقوة وذلك قصائده، من اإلمام يغفل أن يستطع لم فهو الشعر، يف ومواهبه فنه وسعه

ص٢٣٩. ج١، الدهر: يتيمة 2
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يطاِلع أن قبل أمًرا ليصدر يكن لم نفسه والوزير ذاك، إذ الفاطمية والخالفة اإلمام
به يتقرَّبوا حتى للوزير يتقرَّبون فكانوا ذلك الشعراء وعرف فيه، ويستأذنه به اإلمام
الشعراء أمر كان هكذا باإلمام، االتصال وهي لغايتهم وسيلة كان الوزير فَمْدح لإلمام،
األئمة كان الذي القسم وهو الفاطمي، العرص من األول القسم يف الوزراء جميع مع
يصدرونه كانوا ما تنفيذ يف ملساعدتهم الوزراء ويختارون البالد، مرافق يسريون فيه
الجرجرائي أمثال القلم رجال من العرص ذلك وزراء أكثر وكان وقوانني، أحكام من
أفنوا الشعراء أن ذلك معنى ليس الكتَّاب. من وغريهم والبابيل املغربي وابن واليازوري
هجاء من رأيناه كالذي الوزراء هجا َمن الشعراء فمن مدحهم، ويف الوزراء يف أنفسهم

كلس. ابن
بقوله: الريس القاسم محمد أبو وهجاه

م��دل��س م��ق��ال م��ن��ه ت��ق��ب��ل��ن وال ك��ل��س اب��ن ش��ؤم ال��دي��ن م��ع��ز ت��وق
م��ج��ل��س3 أل��ف ت��ق��ري��رن��ا ع��ل��ى ف��زاد ش��رب��ة ل��ك��اف��ور أردن��اه ف��إنَّ��ا

الجرجرائي أحمد بن عيل الوزير هجا الفلك جاسوس الشاعر أن روي وكذلك
عليه ظهرت خيانة بسبب اليدين أقطع الوزير هذا وكان هللا، دين إلعزاز الظاهر وزير
من الشاعر يمنع لم ذلك ولكن واألمانة، العفاف استعمل الوزارة ويل فلما الحاكم، أيام

فيه: يقول أن

وال��ت��ح��ام��ق ال��رق��اع��ة ودع وق��ل اس��م��ع أح��م��ًق��ا ي��ا
ص��ادق ق��ل��ت ف��ي��م��ا وه��ب��ك ت، ال��ث��ق��ا ف��ي ن��ف��س��ك أأق��م��ت
ال��م��راف��ق4 م��ن ي��داك ُق��ِط��ع��ت وال��ت��ق��ى األم��ان��ة ف��م��ن

ص٣٣٠. ج١، اليتيمة: 3
ص٣٦٧. ج١، خلكان: ابن 4
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املستنرص: وزير الفالحي الوزير هجاء يف خاقان بن الحسن الشاعر وقال

م��ت��ك��ل��ف ال��ع��ال ن��ح��و ي��د وم��د ت��ص��ل��ف وف��رط وإع��ج��اب ح��ج��اب
ت��خ��ل��ف5 وراء م��ن ول��ك��ن ع��ذرن��ا ك��ف��اي��ة وراء م��ن ه��ذا ك��ان ف��ل��و

إذ الدولة مدبر التسرتي سعد أبا وأن وأسلم، يهوديٍّا كان الفالحي أن نعلم ونحن
الشعراء: أحد قال ولذلك يهوديٍّا، كان ذاك

م��ل��ك��وا وق��د آم��ال��ه��م غ��اي��ة ب��ل��غ��وا ق��د ال��زم��ان ه��ذا ي��ه��ود
وال��م��ل��ك ال��م��س��ت��ش��ار وم��ن��ه��م ع��ن��ده��م وال��م��ال ف��ي��ه��م ال��ع��ز
ال��ف��ل��ك6 ت��ه��ود ق��د ت��ه��ودوا ل��ك��م ن��ص��ح��ت إن��ي م��ص��ر ي��أه��ل

نكبة بالبالد وحلت املستنرص، عهد يف الفاطمية الخالفة ضعفت أن بعد ولكن
وزراء منهم يتخذ وأن السيف، برجال يستعني أن إىل املستنرص اضطر العظمى، الشدة
كافل اإلمام نارص اإلسالم سيف الجيوش أمري األجل السيد الوزراء هؤالء وأول له،
سنة املراتب هذه توىلَّ الجمايل، بدر نجم أبو املؤمنني دعاة وهادي املسلمني قضاة
النافذة الكلمة صاحب وصار ٤٦٨ه، سنة إال الوزارة خلعة يلبس لم ولكنه ٤٦٦ه،
يدي يف أسري شبه الفاطمي اإلمام وأصبح للفاطميني، خاضعة كانت التي البالد يف
الفاطمي املستنرص قبل ٤٨٧ه سنة تويف أن إىل منصبه يف الجمايل بدر وظل الوزير،
الوزارة قوة بلغت عهده ويف األفضل، شاهنشاه القاسم ابنه بعده الوزارة فتوىلَّ بأشهر،
من بعقيدة يعبأ لم ٤٨٧ه سنة املستنرص وفاة بعد إنه حتى الذرى، أعىل وسلطانها
أن بد ال اإلمام إذ اإلمامة؛ ييل َمن عىل النص هي اإلمامة، يف الفاطميني عقائد أهم
األفضل ولكن الجزائر، وحجج حجته إىل ذلك يبلغ وأن خليفته، عىل وفاته قبل ينص
املستنرص، بن نزار وهو النص، صاحب إىل اإلمامة يجعل أن أبى الجمايل بدر بن
إىل الدعوة انقسمت وبذلك السن؛ صغري وكان أخته، ابن وهو باهلل املستعيل إىل وجعلها
ضعف إىل أدَّْت التي األسباب أهم من االنقسام هذا وكان واملستعلية، النزارية فرعيها:

ص١٥٣. ج١، املحارضة: حسن 5

املحارضة. حسن 6
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إمامته يف وشكَّ الناس، بني اإلمام هيبة وأضعفت الفاطمية، والخالفة الفاطمية، الدولة
املحركة القوة هي الوزارة أصبحت فقد يشء من يكن ومهما واألشياع. األتباع بعُض
بََه وتشَّ وصالتهم، هباتهم ويأخذون يمدحونهم، الوزراء إىل الشعراء فاتجه كلها، للبالد
وأحاطوا مًعا، والرسور الشهرة لهم يجلب ما كل يف فأرسفوا باألئمة، بذخهم يف الوزراء
بحاشية يشء أشبه هي حاشية ألنفسهم واتخذوا وألقابه؟ امللك أبهة من بهالة أنفسهم
العباس بني خلفاء يفعله كان ما نحو عىل للشعراء مجالس وعقدوا والسالطني، امللوك
مدح إىل األئمة مدح من الشعراء أكثر فانتقل وسلطانهم، قوتهم إبَّان الفاطميون واألئمة

الوزراء.
ومن شاعًرا، كان الجمايل بدر بن فاألفضل الشعر، ينشد َمن الوزراء من وكان

املعايل: تاج غالمه يف قوله شعره

خ��د ه��و أم ي��ل��وح وش��ق��ي��ق ق��د ه��و أم ي��م��ي��س أق��ض��ي��ب
س��ع��د7 واف��اه ح��ي��ن ك��ال��ب��در وه��و ع��ل��ي��ه س��ق��ًم��ا ال��ه��الل م��ث��ل أن��ا

وكان الطريق، إىل تتطلع رآها ألنه عنقها برضب أمر له جارية يف أيًضا قوله ومن
قال: برأسها له جيء فلما نسائه، عىل الغرية شديد

م��ق��ارب ش��ري��ك ع��ن ن��ف��س��ي ف��ن��زه��ت ظ��ل��ه��ا ت��ن��ظ��ر وه��ي إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ال��ذوائ��ب ف��ي ل��ه��ا م��س��ك وم��ن ح��ذاًرا ث��ي��اب��ه��ا م��ن أع��ط��اف��ه��ا ع��ل��ى أغ��ار
ال��ك��واك��ب8 ب��اج��ت��م��اع ي��رض��ى ك��ان ل��م��ا م��ث��ل��ه��ا ل��ل��ب��در ك��ان ل��و غ��ي��رة ول��ي

عىل وقدرة شعور، رقة عىل تدل األفضل شعر من لنا بقيت التي األبيات فهذه
شديدة. عاطفة من النفس يخالج عما التعبري

الشعراء9 شعر عىل يثيب وكان الشعر، جيد رزيك بن طالئع الصالح امللك وكان
جميًعا عنهم وسنتحدث — الشعر ينشدون ْن ممَّ ورضغام الكامل وولده شاور وكان

ص٦٠. ميرس: البن مرص أخبار 7
ص٦٠. ميرس: ابن 8
ص٥٥. النكت: 9
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الشعراء من حاشية ألنفسهم يكوِّنوا أن استطاعوا الشعراء الوزراء فهؤالء — قليل بعد
مرصيني من الشعراء فكل الفعيل، سلطانهم إبَّان الفاطميني األئمة بحاشية أشبه هي

ومدحوهم. بهم اتصلوا ووافدين
الجمايل، بدر عىل وفد العليمي، الرزاق عبد بن علقمة الشاعر مرص: عىل وفد ْن فممَّ
بابه عىل وشعراءهم وكرباءهم الناس أرشاف فرأيت الجمايل بدر قصدت علقمة: ويقول
يف فخرجت الصيد، يريد بدر خرج إذ كذلك أنا فبينما إليه، يصلوا فلم مقامهم، طال قد
وأومأت الرمل، من تل عىل وقفت قاربني فلما صيده، من رجع حتى معه وأقمت إثره،

وأنشدت: يدي، يف برقعة

ال��م��ب��ت��اع ي��م��ي��ن��ك وج��ود در، أع��الق��ن��ا وه��ذه ال��ت��ج��ار ن��ح��ن
األس��م��اع ت��خ��ت��اره ج��وه��ر ه��ي إن��ه��ا ب��س��م��ع��ك ف��ت��ش��ه��ا ق��ل��ت
ال��ص��ن��اع ت��ع��ط��ل ال��ن��ف��اق ق��ل وك��ل��م��ا ب��ال��ش��آم ع��ل��ي��ن��ا ك��س��د
واألط��م��اع اآلم��ال وم��ط��ي��ه��ا ت��ج��اره��ا إل��ي��ك ي��ح��م��ل��ه��ا ف��أت��اك
وال��ب��ي��اع ال��ث��م��ار دون��ك م��ن وال��رج��ا ب��ب��اب��ك أن��اخ��وه��ا ح��ت��ى
ال��ق��ع��ق��اع وال ك��ع��ب وال ه��رم ده��ره ف��ي ي��ع��ط��ه ل��م م��ا ف��وه��ب��ت
ض��اع��وا10 م��ا ج��م��ي��ع��ه��م إل��ي��ك ول��ج��وا ال��ورى اع��ت��ص��م ب��ك ل��و أق��س��م ب��در ي��ا

وشعراؤه األفضل (1)

مرص شاهدتها التي األدبية العصور أزهى من الجمايل بدر بن األفضل عهد ويَُعدُّ
وأبا الدولة، مسعود منهم: نذكر الشعراء، من كبري عدد به اتصل فقد اإلسالمية،
وسالم املرصي، والناجي باألديب، املعروف النرض ابن والقايض زبيد، بن حسن عيل
اللكي، عثمان بن ومروان اإلسكندراني، نارص بن ومحمود حصينة، أبي بن مفرج بن
الخريدة، شعراء من وغريهم … الصلت أبي بن وأمية الحداد، وظافر الربقي، وابن
ذكرنا وقد املرصية»، «بالرسالة املوسومة رسالته يف أمية ذكرهم الذين الشعراء ومن
وروايتهم أشعارهم إىل يستمع إليهم ويجلس للشعراء، العطاء يجزل األفضل كان كيف

ص٣٠. ميرس: ابن 10

218



والوزراء الشعر

تلك عن صحيحًة صورًة تعطينا التي الكتب أقوم من املرصية» «الرسالة ولعل للشعر،
أبي بن أمية هو الرسالة هذه ومؤلف األفضل، عهد يف بمرص كانت التي األدبية الحياة

الصلت.

املرصية ورسالته الصلت أبي بن أمية

عهد مرصيف عىل وفد أندليس هو إنما مرصيٍّا، الصلت أبي بن العزيز عبد بن أمية يكن لم
األمري هو الصلة هذه سبب وكان باألفضل، يتصل أن أمية واستطاع هللا، بأحكام اآلِمر
مادًحا أمية به فاتصل — الوزير من ا جدٍّ قريبة منزلة يف وكان — املعايل تاج مختار
تاج به فأنس والنجوم، الطب بصناعتَِي أيًضا يخدمه أمية وكان مختار، األمري وقرَّبَه
حول التفوا قد املرصيني من املثقفني جمهور وكان والفضل، العلم منه آنس كما املعايل
للوزير وذكر عليه، وأثنى الوزير إىل املعايل تاج فقدَّمه واآلداب، العلم عنه يأخذون أمية
واشتدت وقته، كتَّاب عن وتميُّزه تقدُّمه عىل وإجماعهم العلماء، أعيان من سمعه ما
أمية عالقة تستمر أن أبوا للوزير املقربني الكتَّاب من الحساد ولكن بالوزير، أمية صلة
الوزير أن ذلك الفرصة؛ واتتهم حتى بأمية لإليقاع الفرص يتحينون فأخذوا باألفضل،
به فوشوا أمية، من للنيل السبيل الكتَّاب فوجد واعتقله، املعايل لتاج املجن ظهر قلب
وجوه بعض فيه شفع أن إىل وشهر، سنني ثالث مدة باإلسكندرية فحبسه األفضل؛ لدى
تميم بن يحيى طاهر أبي باملرتىض واتصل املغرب، إىل وسار رساحه، فأطلق املرصيني،

11.٥٢٩ سنة باملهدية تويف أن إىل حاله وحسن عنده وحظي القريوان، صاحب
أحوالهم يعرف وأن واملرصيني، مرص يدرس أن بمرص إقامته أثناء أمية استطاع
«بالرسالة ُعِرفت التي الرسالة يف كله ذلك عن يتحدَّث وأن وطبائعهم، وطبقاتهم
النيل عن وتحدََّث املرصية، املدن لبعض وعرض جغرافيٍّا، مرص فيها وصف املرصية»،
يف أُنِشد وما شعر، من النيل يف قيل مما شيئًا وروى ونقصانه، وزيادته ومنابعه
القيَِّمة الرسالة هذه نعدَّ أن فنستطيع ومعارصوه، القدماء قاله مما الخليج مهرجان
بعض ألشعار مجموعة أنها كما العرص، هذا عن وصلتنا التي املمتعة القليلة الكتب من
إىل أِضْف املرصيني. من الشعر من شيئًا لهم حفظ َمن أو مرص يف أمية بهم اتصل َمن

ص٨٠. ج١، خلكان: وابن ص٣٦١، ج٢، األدباء: ومعجم ص٥٢، األنباء: عيون يف ترجمته راجع 11
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سيما وال الوقت، ذلك يف مرص أهل علماء بعض الرسالة هذه يف ذكر أمية أن كله ذلك
واملرصيون املرصيني: عن أمية يقول والتنجيم، الطب صناعتَِي يتعاطون كانوا ن ممَّ
وسكونًا بها، وشغًفا عليها، وتعويًال لها، وتصديًقا النجوم، ألحكام استعماًال الناس أكثر
حركاتهم من حركة يتحرك ال أنه إىل ذلك يف أمرهم زيادة من بلغ إنه حتى إليها،
وال جهاتها، تضبط وال وأنحاؤها، أجزاؤها تحصل وال فنونها، تحرص ال التي الجزئية
يف مرص أطباء عن ويقول يختارونها.12 طوالع يف إال رضوبها تعدد وال غاياتها، تقيد

بعضهم: يقول ذلك ويف يهود.» أو نصارى املزبرقني أطبائها «وأكثر العرص: ذلك

اش��ت��ه��اَرا ِط��بِّ��ه��ا ف��ي ت��ب��غ��ون ط��رٍّا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن أق��ول
ن��ص��اَرى13 أو ه��وًدا إذن ك��ون��وا م��ح��اًال ح��اول��ت��م ه��ي��ه��ات

القايض عن فقال الحرضة، عن بعيدين كانوا الذين الشعراء بعض عن ويحدثنا
الجم، األدب ذو باألديب: األعىل الصعيد أهايل بني املعروف النرض، بن الحسن أبي عيل
األوىل، والرتبة الطوىل، اليد الحكمة أجزاء سائر يف وله البارع، والفضل الواسع، والعلم
أمله، فيه فخاب وخدمة، ترصًفا األفضل وزيرها من يلتمس الفسطاط ورد كان وقد

الزمان: يعاتب فقال رجاؤه، وضاع

م��وف��ق ك��ل ل��ع��ي��ن ال��م��ن��ار ب��ادي م��س��ل��ك وال��ت��ذل��ل ال��ت��ع��زز ب��ي��ن
ال��م��ت��م��ل��ق وذل��ة األب��ي ك��ب��ر واج��ت��ن��ب ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ف��اس��ل��ك��ه
م��ت��ق��ي وأك��رم م��خ��ت��ار ألج��ل خ��ي��ره��ا ال��ب��ض��ائ��ع م��ن ج��ل��ب��ت ول��ق��د
ت��ن��ف��ق ل��م وإن ن��ف��ق��ت أن ب��د ال ظ��الل��ه ت��ح��ت ال��ع��ي��ش خ��ف��ض ورج��وت
م��ش��رق��ي س��ق��ان��ي ب��م��ا ال��زم��ان إن أق��ل ول��م ب��ال��ي��ق��ي��ن ش��ب��ي��ًه��ا ظ��نٍّ��ا
ت��ط��رق ل��م س��ح��اب��ة ش��م��ت ك��ن��ت ل��و ب��ي��ن ق��ول ب��ال��ح��رص ول��ع��ائ��ب��ي
األوث��ق غ��ي��ر ب��ح��ب��ل ال��رج��اء أص��ل ول��م م��رت��اد خ��ي��ر إال ارت��دت م��ا

املرصية. الكتب بدار فتوغرافية نسخة املرصية، الرسالة 12
السابق. املصدر 13
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ال��م��س��ت��رزق ح��ي��ل��ة ف��ي��ه ت��غ��ن ل��م ام��رئ ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ال��رزق أب��ى وإذا
وت��ف��رق14 ت��ش��ت��ت ب��س��ه��م ح��ظ��ي رم��ت وإن ال��خ��ط��وب ع��ادي��ة ول��ع��م��رو

إىل املنسوب الدجرجاوي رشف أبي مثل الصعيد أهل من آَخرين شعراء ويذكر
وغريهما، قوص أهل من الربقي بن عيل الحسن أبي والشاعر بالصعيد، دجرجا قرية
للهجرة. السادس القرن أوائل مرص يف األدبية للحياة صادقة مرآة املرصية فالسرية

تلقوا الذين أمية تالميذ من أن ياقوت وذكر املرصيني، لبعض أستاذًا أمية كان
يرتدد وكان ألستاذه، مخلًصا ظلَّ الذي الشامي هللا عبد أبو شعره: ورووا العلم عنه
إذ إليه أختلف وكنت الشامي: هللا عبد أبي عن ياقوت وينقل وسجنه. نكبته إبَّان عليه
فلم فسألته العادة، عىل إيلَّ رأسه يرفع فلم مطرًقا، فصادفته يوًما إليه فدخلت ذاك،

وأنشدني: اكتب. ساعة: بعد قال ثم الجواب، يردَّ

ال��س��ب��ب ه��و دائ��ي ف��إذا ب��ه، أح��ظ��ى أح��س��ب��ن��ي ك��ن��ت ق��د س��ب��ب ل��ي وك��ان
ك��ت��ب��ي س��وى أع��دائ��ي ك��ت��ائ��ب وال ق��ل��م��ي س��وى أظ��ف��اري م��ق��ام ف��م��ا

ويرى األفضل.15 األمري عند يفَّ طعن قد تلميذي فالنًا إن فقال: رسالته عنه فكتبت
أمية عن العلم أخذ ن ممَّ كان اإلسكندراني الفياض بن سليمان الشيخ أن أيًضا ياقوت
الذي الشاعر الحداد ظافر طليعتهم يف األصدقاء من عدد ألمية وكان عنه.16 وروى
فراق يشكو قصيدة إليه فأرسل مرص، عن وبُْعده لسفره وحزن باإلسكندرية، صادقه

هي: والقصيدة مًعا، قَضيَاها التي باأليام أمية ويذكِّر الصديقني،

ت��ري��اق ل��ق��ائ��ك ف��ي ل��ك��ن ال��س��م ه��و إف��راق ف��راق��ك م��ن ل��دائ��ي ه��ل أال
إش��راق ب��ال��م��ش��ارق ق��ط��ر ك��ل ع��ل��ى ول��ض��وئ��ه��ا غ��رب��ت، ف��ض��ل ش��م��س ف��ي��ا
وم��ي��ث��اق ي��ض��ي��ع ال ع��ه��د ب��ق��ل��ب��ي ع��ه��ده ع��م��ر م��ن��ك ع��ه��ًدا ال��ع��ه��د س��ق��ى

املرصية. الرسالة 14
ص٢٦١. ج٢، ياقوت: 15
ص٢٦٥. ج٢، ياقوت: 16
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أوراق األي��ك م��ن ك��ن��ت��ه��ا وري��ق��اء ش��دت ك��م��ا ي��ط��ي��ب ذك��ر ي��ج��دده
إخ��الق ال��خ��ل��ي��ف��ة أخ��الق وأك��ث��ر ط��رازه ال��رف��ي��ع ال��ج��زل ال��خ��ل��ق ل��ك
وأش��واق ه��م��وم داري ع��ن دي��ارك ن��أت م��ذ ال��ص��ل��ت أب��ا ي��ا ض��اءل��ت��ن��ي ل��ق��د
إح��راق ج��ف��ن��ي ب��ي��ن م��ا ول��ه��ا ج��رت ب��م��دام��ع��ي إط��ف��اؤه��ا ع��زن��ي إذا
ت��ش��ه��اق وال��ت��رائ��ب ال��ت��راق��ي خ��الل ي��ج��ره زف��ي��ر ي��ح��دوه��ا س��ح��ائ��ب
إن��ف��اق ال��ن��وائ��ب ص��ع��ب ف��ي م��ن��ه ف��ل��ي واس��ع ال��ص��ب��ر م��ن ك��ن��ز ل��ي ك��ان وق��د
إره��اق م��ن��ه ص��ده��ا خ��ط��وب ل��ج��ي��ش غ��رارة ب��ع��ض ج��ردت إذا وس��ي��ف
وإم��الق ف��ق��ر ال��ك��ن��ز وأن غ��رور، غ��راره أن ال��ب��ي��ن أب��ان أن إل��ى
إع��ت��اق ودك رق م��ن ل��ه ول��ي��س ص��ف��ا م��ن دع��وة م��والي س��ي��دي، أخ��ي،
خ��ف��اق ال��غ��وارب ط��ام��ي وم��ط��رد ال��ن��وى ش��ق��ة ب��ي��ن��ن��ا م��ا ب��ع��دت ل��ئ��ن
وإع��ن��اق زم��ي��ل أن��ض��اه��ا ط��الئ��ح ق��ص��رت ال��ع��ي��س ك��ل��ف��ت��ه��ا إذا وب��ي��د
أط��واق ال��ح��م��ائ��م أع��ن��اق ي��الزم م��ا م��ث��ل ال��م��الزم ال��ود ل��ك ف��ع��ن��دي
ب��راق أش��ن��ب ال��ث��غ��ر وث��غ��ر ك��ع��ه��دي، ع��ودة ال��غ��ر ب��ك ألي��ام��ي ه��ل أال
س��اق ض��م��ه��م��ا ك��ال��ص��ن��وي��ن ال��ق��رب م��ن أع��ادن��ا ج��واب ي��دن��ي��ن��ا ل��ي��ال��ي
أح��داق ال��م��س��ام��ع م��ن��ا ح��س��دت ب��ه��ا روض��ة ل��ف��ظ��ك ح��س��ن م��ن ب��ي��ن��ن��ا وم��ا
س��ب��اق ال��م��ح��دث ق��ل��ب إل��ى م��ف��ي��د م��وج��ز ط��ال، ك��ل��م��ا ح��دي��ث ح��دي��ث،
رق��راق ال��ل��ج ف��ائ��ض ب��ح��ر ك��ل ل��ه زاخ��ر ع��ل��وم��ك م��ن ب��ح��ر ي��رج��ي��ه
غ��ي��داق ال��ل��ف��ظ م��ن ع��ذب ت��ض��م��ن��ه��ا ج��زل��ة ال��ش��وام��خ ك��أط��واد م��ع��اٍن
ع��ش��اق ال��ف��الس��ف ال��غ��ر ألب��ك��اره��ا غ��رائ��ب م��س��ت��ن��ب��ط��ات ح��ك��م ب��ه
ت��واق ال��ف��ك��ر دائ��م وق��ل��ب غ��رام ب��ه��ا ل��ه ك��ان رس��ط��ال��ي��س ع��اش ف��ل��و
وذواق ي��ش��م م��ش��ت��اق وأه��ل��وه ق��وت��ه ال��ع��ل��م ال��ذي ال��ف��ض��ل واح��د ف��ي��ا
أوه��اق وال��م��ق��ادي��ر ع��ذر ل��ع��ائ��ق إن��ه غ��رو ف��ال ك��ت��ب��ي ق��ص��رت ل��ئ��ن
ف��إغ��راق ع��ل��ي رد ي��ك��ن ل��م ف��إن ت��رده��ا ال��ب��ح��ار وآف��ات ك��ت��ب��ت
وأغ��الق أب��واب��ه��ن ف��ي م��ف��ات��ي��ح ف��إن��ه��ا ال��ري��اح ب��أح��ك��ام ب��ح��ار
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م��ه��راق17 وي��رق��أ م��ق��الق ف��ي��س��ك��ن ب��ن��ظ��رة إل��ي��ك أح��ظ��ى أن ل��ي وَم��ن

إن الصلب، أبي بن أمية صديقه إىل الحداد ظافر بها بعث التي القصيدة فهذه
وود، وإخالص وفاء من لصديقه ظافر يكنه كان ما مبلغ عىل تدل فإنما يشء عىل دلت

ووفاء. صفاء من الصديقان عليه كان وما وفضل، علم من أمية عليه كان وما
يف مرص «ودخل القفطي: فيقول الجمايل، بدر بن األفضل بالوزير أمية عالقة أما
أشك ولكني منواًال.»18 لديه يجد فلم للنيل وقصده إفضاًال، منها ينل فلم أفضلها أيام
يف أمية فأشعار العطاء، له وأجزل أمية، إليه قرََّب األفضل أن وأزعم القفطي، قول يف
النوال. له يجزل األفضل وكان األفضل، إىل يميل كان الشاعر أن عىل دليل أكرب األفضل
الشام إىل العساكر تجريده يذكر أنشدها التي قصيدته األفضل يف أمية شعر فمن
يف اتفق قد وكان بالبصة، املعروف املوضع يف عسكره انهزام بعد الصليبيني ملحاربة
وقبض خربهم، عىل فوقع باألفضل، الفتك أرادوا وغريهم األجناد من قوًما أن ذلك أثناء

هي: والقصيدة وقتلهم، عليهم

ال��ظ��ف��ر أش��ي��اع��ه��ا م��ن ال��ك��ت��ائ��ب وه��ي ال��ق��در أن��ص��اره��ا م��ن ال��ع��زائ��م ه��ي
وال��غ��ي��ر األح��داث ب��ه ت��ف��ل س��ي��ًف��ا م��غ��م��دة واألس��ي��اف ل��ل��دي��ن ج��ردت
وت��ن��ت��ص��ر وت��ح��م��ي��ه ع��ن��ه ت��ذب ك��ل��ه��م األم��الك ق��ع��د إذ وق��م��ت
ت��ش��ت��ج��ر ال��ن��ق��ع ظ��الل ت��ح��ت وال��س��م��ر أن��ج��م��ه��ا ال��ب��ي��ض ف��وق ت��س��ق��ط ب��ال��ب��ي��ض
وال��ق��ص��ر األك��ب��اد م��ن��اب��ره��ا ف��م��ن أل��س��ن��ه��ا ب��ال��ن��ص��ر خ��ط��ب��ت إذا ب��ي��ض
ق��ص��ر ال��ع��دا ألع��م��ار ط��ول��ه��ن ف��ي م��ش��رع��ة ال��خ��ط رم��اح م��ن وذب��ل
اب��ت��دروا اس��ت��ن��ج��دوا م��ا إذا ال��ك��م��اة م��ن ش��رى أس��د ال��م��وت غ��م��رات ب��ه��ا ي��غ��ش��ى
غ��در ب��ه��ا م��رت خ��ل��ًج��ا ش��ب��ه��ت��ه��ا س��ي��وف��ه��م َس��لُّ��وا إذا م��س��ت��ل��ث��م��ي��ن
ب��ت��ر أن��ه��ا ظ��ب��اه��ا ي��ض��ر ف��م��ا أذرع��ه��م ال��ه��ن��د ب��ب��ي��ض ت��ط��ول ق��وم
م��ع��ت��ك��ر وال��ل��ي��ل ط��ال��ع��ة ك��ال��ش��م��س ف��وق��ه��م ال��ن��ق��ع وذي��ل ان��ت��ض��وه��ا إذا

١٨٨٢م). مرص (طبعة ص٥٤ ج٢، أصيبعة: أبي البن األنباء عيون 17

١٣٢٦ه). بمرص األوىل (الطبعة ص٥٧ الحكماء: أخبار 18
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زه��ر وال��ظ��ب��ا راح ال��دم ك��أن��م��ا ط��ربً��ا ال��وغ��ى ن��ح��و أن��ف��س��ه��م ت��رت��اح
ال��ذك��ر ال��ص��ارم وه��و ال��س��ي��ف ي��ك��ه��م ق��د ع��ج��ب ف��ال ي��وًم��ا ن��ك��ص��وا ه��م وإن
ي��ن��ت��ظ��ر ال��ل��ه ووع��د ال��ن��ج��اح ع��ق��ب��ى ض��ام��ن��ة واألي��ام أح��م��د ال��ع��ود
أخ��ر ل��ه��ا س��اع��ات ي��س��رك ب��م��ا ج��رت ث��م األق��دار س��اءت ورب��م��ا
وال��غ��رر األي��ام م��ن ال��ح��ج��ول ل��ك م��ل��ك م��ن األي��ام ب��ك زان ال��ل��ه
ت��س��ت��ع��ر ال��ح��رب ون��ار ت��ردى وال��خ��ي��ل ط��ائ��ش��ة واألل��ب��اب ب��أس��ك ل��ل��ه
ش��رر ال��ق��ن��ا وأط��راف ال��دخ��ان ه��ي ظ��ل��ل ال��ق��ن��ا ص��م ع��ل��ى ول��ل��ع��ج��اج
ال��خ��ف��ر خ��ده��ا أدم��ى ال��ب��ك��ر ك��ص��ف��ح��ة ع��ل��ًق��ا خ��ده ي��ب��دي ال��س��ي��ف ي��رج��ع إذ
خ��ور وال ج��ب��ن ال ي��ص��دك وال م��ن��ف��رًدا ال��س��ي��ف م��س��د ت��س��د وإذا
ك��ث��روا أو ال��ق��وم ق��لَّ ع��ن��دك س��ي��ان ع��دد م��ن الق��ي��ت م��ا ي��ه��ول��ك أم��ا
غ��رر أن��ه��ا إال ال��ش��ج��اع��ة ه��ي س��رف أن��ه��ا إال ال��س��م��اح��ة ه��ي
وزر وال رك��ن وال ك��ه��ف س��واك ل��ه��م��ا ف��م��ا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ف��ي ال��ل��ه
خ��ط��ر ب��ع��ض��ه��ا خ��ط��رات ال��م��ن��ى أن ع��ل��م��وا وم��ا أق��وام ك��ي��دك ورام
وال��ن��ظ��ر ال��ف��ك��ر م��ن��ه س��دد ك��ان ل��و ط��ال��ب��ه ال��ع��ي��وق م��ن أي��ن ه��ي��ه��ات
ال��ع��ف��ر ال��رب��رب ظ��ب��اء ال��ع��ري��ن وس��ط ي��روع��ه��ا أن ل��ت��أب��ى األس��ود إن
ص��در وال ورد ال ال��ع��ي��ر ك��وق��ف��ة وق��ف��وا ب��ه ه��م��وا ول��و ن��ووه أم��ر
ت��دخ��ر ال��ب��غ��ي أله��ل ال��س��ي��وف إن م��ن��ت��ق��ًم��ا ن��اواك م��ن ب��س��ي��ف��ك ف��اض��رب
ت��ق��ت��در ح��ي��ن ت��ع��ف��و ال��ج��رائ��ر ع��ن ص��اف��ح��ة األم��الك ت��رى ح��ي��ن ك��ل م��ا
ت��غ��ت��ف��ر ل��ي��س ذن��وب ال��ذن��وب وف��ي ب��ه ي��س��ت��ه��ان ال م��ن ال��ب��غ��ي ذوي وم��ن
ث��م��ر ال��ع��دا ه��ام س��وى ل��ه��ن وم��ا ب��ه��ا ي��س��ت��ظ��ل غ��ص��ون ال��رم��اح إن
ت��ن��ت��ث��ر ال��ه��ام��ات ت��رى ب��ح��ي��ث إال م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��م��ل��ك ش��م��ل ي��ص��ب��ح ل��ي��س
ت��ذر وم��ا ت��أت��ي ب��م��ا أدرى وأن��ت ف��اع��ل��ه أن��ت ف��ي��م��ا رأي��ك وال��رأي
ت��ف��ت��ق��ر س��ق��ي��اه إل��ى ال��ب��الد ك��ل غ��دًق��ا ل��ل��ن��دى غ��ي��ثً��ا ش��ه��ن��ش��اه أض��ح��ى
ب��در أن��ه��ا إال األل��ف وال��واه��ب ن��س��ق أن��ه��ا إال األل��ف ال��ط��اع��ن
ال��ب��ش��ر غ��اي��ات��ه ف��ي ت��ط��م��ع ف��ك��ي��ف م��ق��ع��ده ال��ن��ج��م ف��وق ت��ب��وأ م��ل��ك
وال��ض��رر ال��ن��ف��ع ف��ي��ه ي��وج��د ك��ال��ده��ر س��ط��وت��ه ع��ن��دي وي��خ��ش��ى ن��داه ي��رج��ى
وي��ع��ت��ذر ال��دن��ي��ا ي��ه��ب ق��ب��ل��ه م��ن أح��د ع��ن ح��دث��ت وال س��م��ع��ت وال
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ال��م��ط��ر أغ��دق س��ن��اه��ا ت��ج��ل��ى إذا غ��رت��ه ق��ب��ل ب��ش��م��س ب��ص��رت وال
وال��خ��ض��ر ال��ب��دو وق��ر ال��ل��ي��ال��ي ب��ه اب��ت��ه��ج��ت ال��ذي ال��س��ام��ي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
وال��ح��ب��ر األب��راد ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا ت��ط��وى م��ح��ب��رة ال��ح��اك��ي ك��ل��م م��ن ج��اءت��ك
ال��ف��ك��ر غ��واص��ه��ا وم��ن ال��ض��م��ي��ر ط��ي ن��اظ��م��ه��ا أن إال ال��آلل��ئ ه��ي
ال��ح��ص��ر ق��ول��ه��ا م��ن ب��ق��ائ��ل��ه��ا أول��ى م��ل��ف��ق��ة أش��ع��ار وت��ذه��ب ت��ب��ق��ى
م��خ��ت��ص��ر ف��ي��ه م��ط��ي��ل ك��ل ب��أن م��ع��ت��رف ج��د ألن��ي أط��ل��ه��ا ول��م
ال��درر19 ه��ذه ال��م��ع��ال��ي ت��ل��ك أج��ي��اد ع��دم��ت وال وال��دن��ي��ا ل��ل��دي��ن ب��ق��ي��ت

بهما، يمدحه األفضل إىل بقصيدتني سجنه يف وهو أرسل أمية أن املؤرخون ويذكر
مطلعها: المية األوىل

أج��ل ب��ل ذك��رك وال��ط��ي��ب ال��م��ح��ل ف��ي دون��ك ال��ش��م��س

مطلعها: بائية والثانية

ون��س��ي��بَ��ا20 ل��ن��ا غ��زًال ب��ه��ا وك��ف��ى ال��ت��ش��ب��ي��بَ��ا م��دح��ك غ��رائ��ب ن��س��خ��ت

عليه، األفضل وأيادي األفضل، مع أيامه عن الشاعر يتحدَّث القصيدتني هاتني ويف
حتى به الوزير أغرو الذين والحاسدين الوشاة أقوال من إليه ويعتذر فيه، أمية ومدائح
وشاية عن االعتذار يف أمية أنشدها التي األبيات هذه فمثل ارتكبه، جرم غري من سجنه
مقرَّبًا كان الشاعر وأن قوية، صلة كانت بالشاعر الوزير صلة أن عىل تدل الواشني،
نرى ذلك ومع صالت، الوزير فأعطاه الوزير مدح الشاعر وأن الناس، فحسده للوزير
األفضل اتهم القفطي أن إيلَّ ويَُخيَّل شيئًا، الشاعر يعِط لم الوزير أن ِعي يدَّ القفطي

طويلة. مدة الشاعر حبس ألنه بذلك

ص٥٦. ج٢، صيبعة: أبي البن األطباء طبقات 19

ص٥٢. ج٢، طبقات: 20
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بالحياة فيها اتصل مرص، يف سنواٍت عدة أمية مكث فقد يشء من يكن ومهما
بعضه ُحِفظ شعًرا ذلك يف وأنشد وحفالتهم، أعيادهم يف املرصيني وشارك املرصية،
ليلة األفضل إىل كتبها قصيدة من النيل يف قوله ذلك من ُحِفظ فمما أكثره، وضاع

املهرجان:

وال��ط��ربَ��ا ال��س��رور ت��ح��ي��ي زل��ت ال ع��ج��بً��ا م��ن��ظ��ًرا ل��ل��ن��اس أب��دع��ت
ال��ل��ه��بَ��ا! خ��ال��ط ال��م��اء رأى ف��َم��ن م��ق��ت��دًرا ال��ض��دي��ن ب��ي��ن أل��ف��ت
ش��ه��بَ��ا ت��ألَّ��َق��ْت س��م��اء أف��ق ب��ه وال��ش��م��وع ال��ن��ي��ل ك��أن��م��ا
ذه��بَ��ا21 ف��وق��ه ال��ن��ار وت��ح��س��ب س��م��ا ف��ص��ار ف��ض��ة م��ن ك��ان ق��د

والشعراء عامًة، مرص أهل من غريه يفعل كان كما املرصية املتنزهات إىل وخرج
من فافرتشنا الحبش: بركة يف قوله ذلك فمن وبالشعر، بالنثر بعضها ووصف خاصة،
زجاجات من علينا وطلعت رواق، بأوىف دوحها من واستظللنا بساط، أحسن زهرها
عىل األصيل ذهب جرى أن إىل تنور، بالصفاء ونجوم البدور، خلع يف شموس األقداح
نفسه): (ويقصد بعضنا ذلك يف فقال الظلماء، بفحمة الشفق نار ونشبت املاء، لجني

وال��غ��ب��ش ال��ض��ي��اء ب��ي��ن واألف��ق ال��ح��ب��ش ب��ب��رك��ة ي��وم��ي ل��ل��ه
م��رت��ع��ش ي��م��ي��ن ف��ي ك��ص��ارم م��ض��ط��رب ال��ري��اح ت��ح��ت وال��ن��ي��ل
ف��رش ع��ل��ى ن��س��ج��ه��ا م��ن ف��ن��ح��ن ل��ن��ا ال��غ��م��ام ي��د ن��س��ج��ت��ه��ا ق��د
ووش��ي ع��ط��ف��ه��ا ب��ال��ن��ور دب��ج م��ف��وف��ة روض��ة ف��ي ون��ح��ن
م��ن��ت��ع��ش غ��ي��ر ال��ه��م س��ورة م��ن ت��ارك��ه��ا إن ال��راح ف��ع��اط��ن��ي
ال��ع��ط��ش ل��ش��دة أش��ف��ى ف��ه��ن م��ت��رع��ة ب��ال��ك��ب��ار واس��ق��ن��ي
ي��ط��ش22 ف��ل��م ال��ص��ب��ا داع��ي دع��اه رج��ل ك��ل��ه��م ال��ن��اس ف��أث��ق��ل

املرصية. الرسالة 21
األدباء. ومعجم ص١٥٥، ج٢، املقريزي: وخطط املرصية، الرسالة 22
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ولهوها، بطبيعتها مرص يف نِعَم أمية أن عىل تدل التي األبيات هذه من وبالرغم
مرص من خرج فإنه منهم، كبري عدد بصداقة فحظي وأدبه، لعلمه املرصيون وقدَّره
واملتنبي، تمام، وأبي الخزاعي، دعبل شأن ذلك يف شأنه واملرصيني، مرص يهجو غاضبًا
لقصد مرص عىل وفدوا الشعراء فهؤالء حد، عند تقف ال التي األطماع ذوي من وغريهم
ال الشعراء هؤالء ولكن وسعهم، ما عليهم هؤالء فأغدق مرص، أمراء من والعطاء النوال
هو فها مطامعهم، إىل يصلوا لم إذا واملرصيني ملرص وويل السخي، العطاء إال يعرفون

بقوله: جميًعا املرصيني يهجو أمية ذا

ال��ن��وب ع��ل��ى ي��ع��دي أو ال��ه��م م��ن ي��س��ل��ي أح��ًدا ب��ه��ا أل��ق��ى أن ت��م��ن��ي��ت وك��م
ال��ك��ذب23 ف��ي ك��اآلل م��واع��ي��ده��م ك��ان��ت ص��دق��وا إذا ق��وم س��وى وج��دت ف��م��ا

التي فمرص قبُل، من واملتنبي تمام وأبو دعبل زعم كما أمية، زعم هكذا نعم،
عنها. رحلوا أن بعد هجوها التي مرص هي فمدحوها، الشعراء هؤالء أكرمت

األنصاري عيل أبو

القصائد وأنشدت الجمايل، بدر بن باألفضل اتصل مرص شعراء من كبريًا عدًدا إن قلنا
زبيد بن حسن عيل أبو الشعراء هؤالء فمن واملواسم، األعياد يف مدحه يف الكثرية
بمثله.»24 الدهر يسمح لم فنه يف «إنه بقوله: الفاضل القايض عليه أثنى الذي األنصاري
يدل الفرح، خيمة يصف أفضلهم مدح يف قصيدة وله الخريدة: صاحب عنه ويقول

قوله: منها وأقتبس البهج، نامي ودره اللجج، طامي بحره أن عىل فيها إحسانه

ال��ه��م��م ه��ذه م��ن��ه��ا ال��ع��ج��ز وأب��دت األم��م ش��أوك ع��ن ق��ص��رت ف��ق��د م��ج��ًدا
ح��ل��م؟ أم م��ن��ك ن��راه م��ا وي��ق��ظ��ة ف��ل��ك أم اآلن ن��ص��ب��ت م��ا أخ��ي��م��ة
ال��خ��ي��م ال��س��ه��ا أف��ق ع��ل��ى ع��ل��وٍّا ت��س��م��و أن ق��ب��ل��ك األف��ك��ار ف��ي ي��خ��ط��ر ك��ان م��ا

ص٥٧. القفطي: 23
ص١١١. الخريدة: 24
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ش��م��م ب��ه��ا ت��ي��ه م��ن ال��ده��ر م��ارن ف��ي ش��اه��ق��ة ش��م��اء ب��ه��ا أت��ي��ت ح��ت��ى
ك��ل��ه��م ال��ن��اس وأن��ت اح��ت��وت��ك أن ف��ل��ًك��ا ت��ك��وي��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��دل��ي��ل إن
ع��ل��م أن��ه��ا ع��ل��ًم��ا ل��ي��ب��ص��ر ح��ت��ى ن��اظ��ره ال��ص��ي��ن ب��الد ف��ي م��ن ي��م��د
واألج��م اآلس��اد ت��ج��اوره��ا أض��ح��ت ب��ه��ا ال��ظ��ب��اء وآرام ال��ك��ن��اس ت��رى
ح��رم أن��ه��ا م��ن��ه��ا ت��ح��ق��ق��ن ل��م��ا م��واض��ع��ه��ا ف��ي��ه��ا ل��زم��ت ق��د وال��ط��ي��ر
م��زدح��م ال��ج��ي��ش��ي��ن وك��ال م��ص��ور، ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وج��ي��ش ج��ي��ش، ل��دي��ك
وم��ن��ه��زم ف��ي��ه��ا م��ن��ه��م ف��م��ق��دم م��وك��ب��ه��ا م��اج ح��رك��ت��ه��ا ال��ص��ب��ا إذا
وال��ل��ج��م ال��ح��زم ع��ن��ه��ا ت��ن��زع ف��ل��ي��س ب��ه��ا ت��غ��ي��ر ال��الت��ي خ��ي��ل��ك أخ��ي��ل��ه��ا
م��ق��ت��ح��م ال��ح��رب ل��غ��م��ار ف��ك��ل��ه��م أب��ًدا ي��ق��دم��وا أن أب��ط��ال��ه��ا ع��ل��م��ت
وال��ق��م��م األس��ي��اف ت��س��ال��م��ت ف��ق��د ل��رًدى س��ط��وة ي��خ��اف��وا أن آم��ن��ت��ه��م
ه��رم أع��م��اره��م ع��ل��ى ي��س��ت��ط��ي��ل ال ب��ه��ا ف��ال��ق��اط��ن��ون ج��ن��ة، ك��أن��ه��ا
ص��م��م س��م��ع��ي��ه��م��ا وف��ي ل��ل��ف��رق��دي��ن ت��ح��دث��ه س��رٍّا ل��ه��ا ف��خ��ل��ن��ا ع��ل��ت
ال��دي��م ك��ف��ك م��ن ف��وق��ه��ا ه��م��ت وق��د ع��ج��ب ف��ال زه��ًرا أرض��ه��ا أن��ب��ت��ت إن
األم��م ت��س��ت��ب��ش��ر ب��ه ف��أًال أص��ب��ح��ت ط��ائ��ره��ا ال��م��ي��م��ون ال��ف��رح خ��ي��م��ة ي��ا

األفضل: مدح يف يقول ومنها

ن��ع��م ط��ي��ه��ا ف��ي ن��ع��م ل��ه وك��م ت��م��ائ��م��ه ش��دت م��ذ ق��ط ال ق��ال م��ا
ت��خ��ت��ص��م ف��ي��ك ال��م��ع��ال��ي رأي��ت إذن أن��ظ��م��ه ح��ي��ن ش��ع��ري ش��اه��د ك��ن��ت ل��و
س��ق��م ألالئ��ه��ا م��ن ال��ش��م��س ن��اظ��ر ف��ي م��ح��ب��رة ف��ك��ري م��ن ال��ي��وم أزرت��ك
ت��ن��ت��ظ��م ال��م��دح ف��ي أن��ه��ا ل��و ت��ود ح��اس��دة ف��ي��ك ل��ل��ف��ظ��ي ال��ن��ج��وم ت��رى

بسبب حتفه لقي املكاتبات، ديوان يف املتقدم والكاتب النابه، الشاعر هذا ولكن
الحافظ، بن حسن هجاء يف بيتني أنشد الشاعر قادوس ابن أن ذلك له، الشعراء حسد
فلما الحافظ، ابن إىل به سعى ثم رقاعه، يف هما ودسَّ األنصاري، زبيد ابن إىل ونسبهما
جودة له يشفع ولم بقتله، أمر األنصاري رقاع بني البيتني الحافظ بن حسن وجد
املكاتبات، ديوان يف خدمته طول وال الشعراء، بني رفيعة درجة بها بلغ التي شعره
يشء عىل دلَّْت إْن األفضل، ومدح الخيمة وصف يف له رويناها التي األبيات هذه فإن
ديباجة. حسن مع للقريض مطاوعة ومقدرة محلًقا، خياًال للشاعر أن عىل تدل فإنما
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الويل كل والويل الوزراء، إىل بمدائحهم يتجهون الوقت ذلك يف الشعراء كان
شعره ارتفع مهما إليه، يُلتَفت وال يُبَعد فهو لهم، مدحه شعر يجعل ال الذي للشاعر
بن إسماعيل طاهر أبي مكنسة بابن املعروف الشاعر مع حدث ما وهذا الشاعر، وأجاد
وأكثر مليح، بأبي يُعَرف النصارى من عامل مدح إىل الشاعر هذا انقطع فقد محمد،

بقوله: الشاعر رثاه العالم هذا تويف وملا فيه، أشعاره

ال��م��دي��ح ش��م��س وك��ورت ال��م��ك��رم��ات س��م��اء ط��وي��ت
م��ل��ي��ح أب��ي م��وت ب��ع��د ح��ي��ات��ي ف��ي أرج��ي م��اذا
ال��ش��ح��ي��ح وال ال��رج��ال م��ن ال��دن��يِّ ب��ال��ن��ك��س ك��ان م��ا
ال��م��س��ي��ح دي��ن ب��ه ع��ق��دوا م��ا ب��ع��د ال��ن��ص��ارى ك��ف��ر

األفضل ولكن به، ويتصل إليه يتقرَّب أن الشاعر هذا أراد الوزارة األفضل ويل فلما
فأرسل الشاعر يئس حتى مدائحه، يقبل فلم مليح، أبي يف مكنسة ابن شعر ينَس لم

يقول: الوزير إىل

ف��ق��ي��ر ش��اع��ر ذا ي��ق��ال م��ل��ك وأن��ت ب��م��ص��ر م��ث��ل��ي
ال��ض��ري��ر ح��ظ��ي وإن��م��ا ي��خ��ف��ى ل��ي��س ال��ش��م��س ع��ط��اؤك

الصلت أبي بن أمية مدحهم الذين القالئل من كان الشاعر هذا أن من وبالرغم
إسماعيل طاهر أبو املشهورين: شعرائها «ومن بقوله: عليه وأثنى املرصية، رسالته يف
جد نوعي يف يفتن التكلف، قليل الترصف، كثري شاعر مكنسة، بابن املعروف محمد بن
ينال أن إىل ق يُوفَّ لم كله ذلك فمع وجزله.»25 رقيقه يف بسهم وضارب وهزله، القريض

الوزارة. شعراء عن بعيًدا فظلَّ األفضل، عند حظوة
اإلسكندري، بن عباد بن عيل الشاعر من حظٍّا أحسن كان مكنسة ابن ولعل
الوزير هذا كان عندما األفضل بن عيل أبي الوزير ملدح منقطًعا الشاعر هذا كان فقد
يطاق، ال ا حدٍّ استبداده بلغ حتى الحافظ، الخليفة حبس بل وبالخليفة، بالبالد ا مستبدٍّ

املرصية. الرسالة 25
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صلة عىل كانوا َمن كل وتتبع امليدان، يف يقتله وأن منه، يتمكََّن أن الحافظ واستطاع
مدح الشاعر هذا أن العماد ويروي الشاعر، هذا ومنهم فقتلهم، الطاغية الوزير بهذا
بالخلفاء فيها وعرَّض تعبيس»، بعد لكن الدهر «تبسم مطلعها: بقصيدة األفضل ابن

قوله: يف سيما وال الفاطميني

إب��ل��ي��س26 ب��ن ص��خ��ر م��ن ال��م��ل��ك ف��اس��ت��رج��ع خ��ات��م��ه ال��ل��ه إل��ي��ه أع��اد وق��د

بإحضار أمر الحافظ إن ميرس: ابن ويقول مقتله، سبب القصيدة هذه فكانت
حتى إنشادها يف الشاعر فأخذ قصيدتك. أنشدني له: قال يديه بني امتثل فلما الشاعر،

بيت: يف منها قال

ال��م��ن��اج��ي��س أن��ج��س ع��ن ت��رض��وا وال

بل يديه،27 بني مات حتى الغلمان يلكمه أن حينئٍذ فأمر وآباءه، الحافظ يعني
القايض أن روي فقد ٥٣١ه، سنة ميرس ابن القايض قتل يف سببًا القصيدة هذه كانت
طربًا، عرضيته وألقى قام األفضل ابن يدي بني القصيدة ينشد الشاعر سمع عندما
هللا: فضل ابن يقول الشاعر هذا وعن وُقِتل.28 عمله عن القايض ف ُرصِ الوزير قتل فلما
تستعطف الوزراء منن وكانت املدائح، غرر يجلو كان شاعر اإلسكندري، عباد بن «عيل

مرسدها.»29 عليهم فريد قصائده، أعنة
بالناجي ب امللقَّ الشاعر هؤالء ومن فهجاه، عليه نقم َمن األفضل شعراء بني وكان

بقوله: األفضل هجا فقد املرصية، رسالته يف أمية ذكره الذي املرصي

ال��خ��ل��ق��ة ب��ال��وزارة ت��ف��رح��ن ال ص��دق��ه م��ن م��ق��ال ب��در الب��ن ق��ل

.٩٨ ورقة الخريدة: 26
ص٨١. ميرس: ابن 27

ميرس. ابن 28
املرصية). الكتب بدار (مخطوط ص٢١٨ ج١٢، األبصار: مسالك 29
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ص��دق��ة ب��ع��دك��م ال��ك��ل��ب ع��ل��ى ف��ه��ي م��راغ��م��ة ن��ل��ت��ه��ا ق��د ك��ن��ت إن

مايض.30 بن املقرب الدولة علم عند بها فأقام الواحات، إىل بنفيه األفضل فأمر

الحداد ظافر

الشعراء كثرة من بالرغم الحداد، ظافر مثل شاعًرا يشاهد لم األفضل عرص أن عىل
والعلم، الثقافة من حظ عىل كانوا العرص ذلك شعراء لكن الفن، هذا يف جميًعا وتفوقهم
من يتلقَّ ولم باإلسكندرية، اًدا حدَّ فكان ظافر أما الدواوين، كتَّاب من أكثرهم وكان
ومؤرخو النقاد يضعه أن إىل شاعريته به وبلغت بمقدار، إال املعرفة وألون العلوم
والشعراء، العلماء يجالس أن بشعره واستطاع عرصه، شعراء أكرب مصافِّ يف األدب
بها فيزيد ذاكرته، وسعته ما كله ذلك من ويأخذ وأحاديثهم، حوارهم إىل يستمع وأن
أن خلكان ابن ويحدثنا الصلت، أبي بن ألمية صديًقا رأيناه فقد وثقافته، مداركه
واتصل الحداد.31 ظافر عن يروون كانوا األعيان من وغريه السلفي طاهر أبا الحافظ
رجل عن صدر الشعر هذا مثل أن سيما وال وبشعره، به فأعجبوا الدولة برجال ظافر
ذلك عىل تدل قصة خلكان ابن ويروي العيش، من متواضعة حالة يف الشعب عامة من
اإلسكندرية وايل عىل دخل اآلمدي الحسني بن محمد هللا عبد أبا القايض أن هي تلك كله،
فذكر سببه، عن القايض فسأله خنرصه، عىل دهنًا يقطر فوجده ظفر، بن السعيد األمري
أن قبل الخاتم حلقة بقطع القايض عليه فأشار بسببه، ورم وأنه عليه خاتمه ضيق

الوايل: يدي بني وأنشد الحلقة، فقطع الحداد ظافًرا فاستدعى فيه، األمر يتفاقم

وال��ن��اظ��م ال��ن��اث��ر وك��ث��ر ال��ع��ال��م أوص��اف��ك ع��ن ق��ص��ر
ال��خ��ات��م خ��ن��ص��ره ع��ن ي��ض��ي��ق راح��ة ل��ه ال��ب��ح��ر ي��ك��ن َم��ن

١٣٠أ. الخريدة: 30
ص٢٤١. ج١، خلكان: ابن 31
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أن إيلَّ ويخيل الذهب، من وكانت الحلقة، لظافر ووهب الشعر، األمري فاستحسن
بخاطر يجول كان ما أدرك الحداد ظافًرا وأن ظافر، شاعرية من يستوثق أن أراد األمري
يف رأسه وجعل الوايل، يدي بني ربض قد مستأنس، غزال وجود فرصة فاغتنم األمري،

ظافر: فارتجل حجره،

واع��ت��م��د ل��ه ت��خ��ط��ى وأم��ر ال��غ��زال ه��ذا ل��ج��رأة ع��ج��ب��ت
األس��د وأن��ت اط��م��أن وك��ي��ف ج��اث��ًم��ا ب��دا إذ ب��ه وأع��ج��ب

الحارضون يعرتف أن يف طمع وقد بظافر وكأني االستحسان، يف الحارضون فزاد
شيئًا فوجد املجلس، قاعة يف حوله التفت فقد االرتجال، عىل وقدرته بديهته، برسعة

فأنشد: دخولها، من الطري ليمنع الباب عىل كان

ش��ك ب��ع��ض ف��أدرك��ن��ي ش��ب��اًك��ا ال��م��ن��ي��ف ه��ذا ب��ب��اب��ك رأي��ت
ال��ش��ب��ك32 م��ك��ان ال��ب��ح��ار ف��ق��ل��ت: خ��اط��ري رأى ف��ي��م��ا وف��ك��ر

لنظم موهبة عىل كان الشاعر أن عىل تدل فإنما يشء عىل دلَّْت إن القصة فهذه
جعل مما ببديهته، الشعر يرتجل كان وأنه فيه، تكلَُّف ال طبيعي شعره وأن الشعر،
بقوله: عنه ثنا يحدِّ األصفهاني العماد ذا هو وها به، ويعجبون يحبونه، عرصه يف الناس
الرقة بوجه وشعره وافر، أدبه أن عىل نظمه يدل ظافر، الفضل من بحظه «ظافر
أنصف لو اد حدَّ غافر، له وهللا املرصي مداح من أنه لوال أكمله وما سافر، والسالسة
للقلوب الروي شعره بروي أهدى حريٍّا، الآليل نظم إىل باعتزائه وكان جوهريٍّا، ي لُسمِّ
شعر أن عىل املؤرخون ويُجِمع جريًا.»33 مفلًقا فصيًحا ناظًما له فيا ريٍّا، الصادية
أبيات إال شعره من يبَق ولم ُفِقد، الديوان هذا ولكن كبري، ديوان يف ُجِمع الحداد ظافر

قصائد. من

ص٢٤٢. ج١، خلكان: ابن 32
(٦٠أ). ورقة الخريدة: 33
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قوله: ذلك من

ورذاذه دم��ع��ه واب��ل س��ح م��ا م��الذه ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ر ك��ان ل��و
أف��الذه وت��ق��ط��ع��ت َوَه��ى ح��ت��ى ق��ل��ب��ه ي��غ��زو ال��ح��ب ج��ي��ش زال م��ا
ج��ذاذه ي��ح��ت��وي��ه رس��ي��س إال ب��ق��ي��ة ال��غ��رام م��ع ف��ي��ه ي��ب��َق ل��م
ع��ي��اذه ال��م��راض ال��ح��دق م��ن أب��ًدا ف��ل��ي��ك��ن ال��س��الم��ة ف��ي ي��رغ��ب ك��ان َم��ن
اس��ت��ل��ذاذه ب��ق��ل��ب��ك ي��ض��ر ن��ظ��ر ف��إن��ه ب��ال��ف��ت��ور ت��خ��دع��ن��ك ال
ن��ف��اذه ال��ق��ل��وب ح��ب إل��ى س��ه��م ط��رف��ه م��ن ال��ذي ال��رش��أ ي��أي��ه��ا
ن��ب��اذه؟ م��ن ج��ال ق��د ب��ه خ��م��ر ن��ظ��ام��ه م��ن ب��ف��ي��ك، ي��ل��وح در
ف��والذه؟ م��ا ال��ل��ح��ظ، ذاك وس��ن��ان ت��ق��وم��ت ك��ي��ف ال��ق��د ذاك وق��ن��اة
الذه ع��ل��ي��ه ي��ج��ف��و ب��أن أخ��ش��ى ف��إن��ن��ي ي��ذوب ال ب��ج��س��م��ك رف��ًق��ا
أس��ت��اذه؟ ت��رى ف��َم��ن اإلم��ام، وه��و س��ح��ره م��واق��ع ع��ن ي��ع��ج��ز ه��اروت
اس��ت��ن��ق��اذه ال��ورى ع��ل��ى وَع��زَّ إال ام��رأ م��ح��اس��ن��ك ع��ل��ق��ت م��ا ت��ال��ل��ه
اس��ت��ح��واذه ب��ه��ا أودى وق��د ط��وًع��ا ف��أذع��ن��ت ب��ال��ق��ل��وب ح��ب��ك أغ��ري��ت
ول��واذه ن��ف��وره ف��دام ج��ه��دي أب��واب��ه م��ن ال��ح��ظ أت��ي��ت ل��ي م��ا
ش��ح��اذه وغ��ن��ي��ه ك��ذل��ي��ل��ه ف��ع��زي��زه ال��م��ن��ى ط��م��ع م��ن إي��اك

أيًضا: ومنها

ب��غ��داذه ب��ه ن��ب��ت غ��داة ق��وم ب��ه��ا اس��ت��ه��وى دري��د اب��ن دال��ي��ة
ج��ذاذه أو ص��رع��اه ب��ه��م ط��م��ًع��ا ف��ت��ف��رَّق��ت ق��ول��ه ل��زخ��رف دان��وا
إن��ف��اذه34 ي��ض��ره ل��ي��س ك��ان ق��د إن��م��ا ل��ك ال��س��ن��ي ال��رزق ق��در م��ن

سهل شعره أن عىل نستدلُّ ظافر شعر من لنا ُحِفظ مما وغريها األبيات هذه فمن
وقد صناعة، الشعر يصنعون كانوا الذين الشعراء من غريه تكلُّف به ليس طبيعي،

الشهرية: الزائية بقصيدته واستشهد لحنة، كان الحداد ظافًرا أن العماد الَحَظ

رفاعي). (طبعة ص٣١ ج١٢، لياقوت: األدباء ومعجم ص٢٤٢، ج١، خلكان: ابن 34

233



الفاطمية مرص أدب يف

ع��زي��ز دائ��ه��ن م��ن ودواؤه��ا ي��ج��وز ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ح��ك��م
ال��م��ه��زوز ال��ذاب��ل ي��ن��ال ال م��ا ذاب��ل ب��ط��رف ن��ال��ت ن��ظ��رة ك��م
م��ك��ن��وز ج��ف��ون��ه��ا ب��ي��ن ف��ال��س��ح��ر غ��رة ال��ل��واح��ظ ت��ل��ك م��ن ف��ح��ذار
وي��ج��ي��ز ص��رف��ه ي��درك وال��ده��ر ض��ل��ة واألم��ان��ي ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ف��أف��وز م��ض��ى م��ا ف��ي��رج��ع س��ب��ب ع��ه��ده ت��ص��رم زم��ن إل��ى ل��ي ه��ل
م��رك��وز وال��ح��ش��ا ال��ج��وان��ح ب��ي��ن وح��ب��ه ال��ب��ع��اد أل��ف م��ن وأزور
وج��ي��ز ف��ي��ه ي��ط��ول ح��ي��ن ف��ال��وص��ف ش��خ��ص��ه ال��م��الح��ة ف��ي ي��ن��اس��ب ظ��ب��ي
وال��ت��م��ي��ي��ز ي��روق م��ن��ه ف��ال��ح��س��ن دون��ه ال��م��ن��ي��رة وال��ش��م��س وال��ب��در
م��غ��روز أن��ه إال خ��ل��ت م��ا ردف��ه ف��ي خ��ص��ره ت��ث��ن��ي ل��وال
ت��ط��ري��ز ج��س��م��ه��ا م��ن ف��ب��ج��س��م��ه ل��ط��اف��ة ع��ل��ي��ه غ��الل��ت��ه ت��ج��ف��و
م��ن��ج��وز ع��ن��ده ووع��دي س��م��ًج��ا ب��وص��ال��ه ل��ي ك��ان ب��ده��ر ل��ي َم��ن
ب��روز ف��ي��ه ال��ل��ذات وألوج��ه أن��ي��ق��ه ال��ج��ن��اب م��خ��ض��ر وال��ع��ي��ش
م��ح��ف��وز س��ي��ره ل��س��رع��ة أي��م ك��أن��ه ال��خ��ل��ي��ج ف��ي ي��ب��دو وال��م��اء
وخ��زوز دي��اب��ج ع��ل��ي��ه ف��رش��ت ك��أن��م��ا ال��ن��ب��ات ح��ل��ل ف��ي وال��روض
ك��ن��وز ال��ري��اض ف��وق ب��ه ظ��ه��رت ك��أن��م��ا ن��اظ��ري��ه ي��وه��م وال��زه��ر
إب��ري��ز ب��ه��اره ون��ور درر، ط��ل��ه وس��اق��ط ورق، ف��أق��اح��ه
ي��ج��ي��ز وال��ح��م��ام ب��ي��ت، ك��ل م��ن م��ص��رًع��ا ي��ن��ش��د ال��ق��م��ري وك��أن��م��ا
ش��ي��ز ال��ض��ف��ادع وأص��وات غ��ن��ت، ك��ل��م��ا ي��زم��ر ال��دوالب وك��أن��م��ا
م��ن��ب��وز م��ع��دم ب��ل��ف��ظ��ة أن��ي ب��ق��ول��ه��ا أض��ر غ��ان��ي��ة رب ي��ا
ت��ع��وز ال��ح��م��ي��د م��ط��ال��ب��ة ل��ك��ن ال��غ��ن��ى ن��ي��ل ع��ازن��ي م��ا ف��أج��ب��ت��ه��ا:
م��ح��روز ع��رض��ه وواف��ر ك��رًم��ا م��ال��ه ال��ت��ف��ض��ل ه��ض��م م��ن خ��اب م��ا

«تعوز» قوله: عليه وأخذ «أعوزني»، والصحيح: «عازني»، قوله: العماد عليه فأخذ
نيس ولكن «محرز».35 والصواب: «محروز» قوله: عليه وأخذ «تُْعِوز»، والصحيح:

(طبع ص٧٥ الحجازي: للشهاب العرب شعراء طبقات يف األدب روضة وكتاب ٨٧أ، ورقة الخريدة: 35
الهند). بمباي
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الذي اللحن من صوًرا اإلسالمية مرص أدب يف ذكرنا وقد مرصي، الشاعر أن العماد
والنحو الرصف قواعد يراعون ال املرصيني إن وقلنا: وشعراؤها، مرص كتَّاب فيه وقع
نؤاخذ أن نستطيع ال ونحن القواعد، لهذه األخرى اإلسالمية البالد يف إخوانهم مراعاة
معمر عبيدة أبو كان فقد الرصف، قواعد فيها يراِع لم التي األلفاظ بهذه الحداد ظافًرا
يتتبع وَمن بإعرابه،36 يقم لم الشعر من بيتًا أنشد إذا معرفته، مع اللغوي املثنى بن
الناحية بهذه املرصيني عناية عدم فسيجد الحديث، عرصنا حتى اإلسالمية مرص شعراء

الشعر. مقومات من هي التي الهامة
يكشف ما وجود لعدم غامضة؛ الحداد ظافر حياة فإن يشء، من يكن ومهما

٥٤٦ه. سنة تويف أنه عىل املؤرخون أجمع وقد عنها،

الفاطمية الدولة آِخر حتى رزيك بني شعراء (2)

إىل القرص ام خدَّ فكتب وخمسمائة، وأربعني تسع سنة املحرم يف الظافر الخليفة ُقِتل
ويستنجدونه الخليفة، بقتل يخربونه والصعيد، وأسوان قوص وإىل رزيك، بن طالئع
دعوة يف ا هامٍّ دوًرا الشعر ولعب إليه، بشعورهن القرص نساء وأرسل القاتل، عىل
الحباب بن العزيز عبد املعايل أبي القايض قصيدة كانت فقد الخليفة، بثأر لألخذ طالئع
وصلت التي الرسائل أشد من رزيك، بن طالئع إىل أرسلها التي بالجليس، املعروف
فاضًال «كان بقوله: خلكان ابن ويصفه مجيًدا، شاعًرا كان فطالئع نفسه، يف أثًرا إليه
ديوان عىل وقفت الشعر، جيد الفضائل، ألهل محبٍّا اللقاء، يف سهًال العطاء، يف سمًحا
من غريها وقع من أشد نفسه يف القصيدة وقع كان ولذلك جزأين.»37 يف وهو شعره

الرسائل.
الجليس: قول القصيدة هذه فمن

ال��م��ت��م��ادي ش��ج��وه ف��ؤادي وش��ف ع��وادي ال��ق��ري��ض ن��ظ��م ع��ن ده��ت��ن��ي

.٧٩ النديم: البن الفهرست 36

ص٢٣٨. ج١، خلكان: ابن 37
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ووس��ادي م��ض��ج��ع��ي أق��ض��ت ه��م��وم ه��واج��ع وال��ع��ي��ون ع��ي��ن��ي وأرق
و«ص��اد» «ال��ذاري��ات» وآل ـ��ب��يِّ ـَّ ال��ن�� وع��ت��رة ال��وص��ي أب��ن��اء ب��م��ص��رع
وذي��اد م��ن��ع��ة م��ن ل��ه��م وم��ا ون��ص��ره��م ع��ن��ه��م رزي��ك ب��ن��و ف��أي��ن
وب��اد ح��اض��ري��ن م��ن ال��ع��دا وس��م ال��ردى وب��ن��و ال��ه��دى أن��ص��ار أول��ئ��ك
وه��اد ل��ل��ن��ج��اة دل��ي��ل ب��خ��ي��ر ق��ت��ل��ه ل��ي��ل��ة ال��دي��ن رك��ن ه��د ل��ق��د
ب��ن��ف��اد آذن��ت ن��ف��س ح��ش��اش��ة دث��وره ق��ب��ل اإلي��م��ان م��ن ت��دارك
ع��اد ب��ق��ي��ة م��ن ع��اد ال��ح��ق ع��ل��ى ن��وره ت��أل��ق ي��ط��ف��ي أن ك��اد وق��د
ب��رق��اد38 ت��ك��ت��ح��ل ل��م وم��ص��رع��ه��م ي��وم��ه��م ب��ال��ق��ص��ر ع��ي��ن��اك ع��اي��ن��ت ف��ل��و

الوزارة قلنا وإذا الوزارة، عىل واستوىل القاهرة، إىل رجاله مع رزيك بن طالئع جاء
أجمع وقد الصالح، بامللك َب لُقِّ ولذلك البالد، يف الفعيل الحكم توىلَّ أنه نقصد فإنما
وقد والشعراء، والشعر والعلماء العلم يحب كان أنه عىل عنه ثوا تحدَّ الذين املؤرخون
أيامه نرشت «فقد الصالح: ديوان خطبة عن العماد ونقل فيه، خلكان ابن قول رأينا
كسدت، بعدما اآلداب سوق بدولته ونفقت والكرم، الجود رفات وأنرشت الهمم، مطوي
بالعلوم لهوه كان واملعازف، بالقيان امللوك لها إذا ركدت، بعدما الفضل ريح وهبت
واألمر.»39 بالنهي معمورة أوقاته كانت والقمر، بالخمر أوقاتهم عمروا وإن واملعارف،
أجالف عن وتميَّز املعارف، أطراف شم قد مرتاًضا «فكان بقوله: اليمني عمارة ووصفه
ويكرم وأهله، األدب يحب شاعًرا وكان مجردة، خشونة إال عندهم ليس الذين امللوك
دخل وكيف مرة، أول مرص عىل وفوده قصة عمارة ويروي أنيسه.»40 ويبسط جليسه
إليه وطلب الصالح، امللك صهر الهيجاء أبي األجل عىل ِقبَله من رسول زي يف متنكًرا
عن الهيجاء أبو فسأله والوزير، الخليفة عىل السالم عند السجود مئونة عنه يحمل أن
قال: نعم. قال: شاعًرا! تعني فقال: األدب، من طرف وعنده فقيه هو له: فقال عمارة،
الصالح، عند للغداء الهيجاء أبو استدعي التايل اليوم يف كان فلما حقه. يف نقيصة هذه
فقال ناقص. هو وإذا عاقًال أظنه وكنت مكة، صاحب رسول عندي الهيجاء: أبو فقال

ص٢٩٢. ج٥، النجوم: 38
٣٢ب. ورقة الخريدة: 39

ص٤٨. النكت: 40
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الذي السحت هذا من شيئًا يحسن لكونه قال: نقصه؟ عرفت يشء وبأي الصالح: له
الصالح: قال نعم. قال: شاعر؟ لعله الصالح: قال الزبري. وابن والجليس أنت تعلمه

أنشد: ثم الرجل. هات هاته،

ق��ل��ب��ي41 ي��ش��ت��ه��ي��ه ال��ذي ذاك م��ن��ه ت��ك��ره��ون ال��ذي إن

رزيك بن طالئع الصالح امللك أن عىل تدل فإنما يشء، عىل دلت إن القصة فهذه
أهل أعيان أكرب بالطه يف يجتمع أن عجب ومن للشعراء، مقرِّبًا بالشعر مولًعا كان
والرشيد الزبري، بن واملهذب قادوس، وابن الخالل، بن واملوفق الجليس، مثل: األدب،
إال أحد الحلبة هذه من «وما بقوله: عمارة وصفهم الذين وغريهم … الزبري بن
عىل أحذو زلت وما نصيب، بأوفر اإلنسانية والرياسة النفسانية الفضائل يف ويرضب
األعالم فهؤالء جرائدهم.»42 يف أثبتوني حتى سوابقهم، يف جذَعي وأعرض طرائقهم،
املسائل بعض يف ويتناظرون الشعر، يتناشدون الصالح امللك مجلس يف يجتمعون كانوا
النجوم صاحب يقول ذلك ويف الصالح، امللك شعر إىل ويستمعون واألدبية، العلمية
ودوَّنه، شعًرا هو ونَظَم األدب، أهل يحرضه الليايل أكثر يف مجلًسا له «وجعل الزاهرة:
له: يقال يصحبه، كان شاعر له أصلحه وربما شعره، نقل إىل يهرعون الناس وصار
كان ولكنه املقطوعة، أو القصيدة ينشد كان الصالح امللك أن ويظهر الزبري.»43 ابن
مقدرة فيهم م يتوسَّ كان ن ممَّ املهذب غري وعىل الزبري، بن املهذب عىل ينشده ما يعرض
عرش السادس ليلة إليه «ودخلت اليمني: عمارة ثنا يحدِّ إذ الشعر؛ تثقيف عىل وكفاية
من قيامه بعد لياٍل بثالث يموت أن قبل وخمسمائة وخمسني ست سنة رمضان، من
ثم ودخل تربح. ال وقال: بذهب، يل فأمر بليلة، الشهر أول من رأيته أكن ولم السماط،
وهما: الساعة، تلك يف عملهما شعره من بيتني فيه كتب قد قرطاس يده ويف إيلَّ خرج

ت��ن��ام ال ي��ق��ظ��ان��ة ع��ي��ون ت ول��ل��م��و ون��وم غ��ف��ل��ة ف��ي ن��ح��ن

ص١٢٢. النكت: 41
ص٣٥. النكت: 42

ص٣١٣. ج٥، النجوم: 43
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ال��ح��م��ام؟ ي��ك��ون م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت س��ن��ي��نً��ا ال��ح��م��ام إل��ى رح��ل��ن��ا ق��د

فامللك صالحان.»44 هما قلت: يشء. فيهما كان إن وأصلحهما تأملهما يل: قال ثم
ينقص ما ذلك يف وليس شعره، إلصالح عرصه يف الشعر بفحول يستعني كان الصالح
يعرضون كانوا العرب شعراء فحول بعض أن ثوننا يحدِّ واملؤرخون الشعر، يف قدرته من
الرسمي الرشيد هارون شاعر حفصة أبي بن فمروان الشعراء، من غريهم عىل شعرهم
تمام، أبي عىل شعره يعرض البحرتي وكان برد، بن بشار عىل شعره يعرض كان
كان فإذا اللغويني، من غريه أو األصمعي عىل شعرهم يعرضون الشعراء أكثر وكان
ذلك شعراء من بغريهما أو بعمارة أو باملهذب استعان قد رزيك بن طالئع الصالح امللك
فلم الشعر، قيمة يعرف كان الوزير هذا أن عىل يدلنا ذلك فإن شعره، إلصالح العرص
وصالحه، الشعر هذا قوة من يتأكَّد أن قبل الناس عىل شعره يعرض أن لنفسه يستِبْح
الذي الشعر أكثر إن «وقيل الزبري: ابن عن حديثه يف األدباء معجم يف ذكر ياقوت ولكن
ياقوت استقى أين من أدري وال الزبري.»45 بن املهذب عمل هو إنما الصالح ديوان يف
ديوان يف الذي الشعر صاحب هو الزبري ابن أن فَظنَّ األمر عليه اشتبه وربما الخرب، هذا
البن قصيدة من قطعة إلينا انتهت وقد الشعر، هذا يثقف كان أنه من بدًال رزيك ابن

منها: الصالح، امللك شعر عن فيها يتحدَّث الزبري

ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ي��روي ع��ذبً��ا ل��ش��ع��ره ت��ري��ك ف��ط��ن��ت��ه ول��ن��ار
ال��ت��ي��ج��ان ع��ل��ى إال رص��ع��ت م��ا ل��ف��ظ��ه��ا ت��ج��س��م ل��و در وع��ق��ود
واآلذان األق��راط ل��م��واض��ع أف��واده��ا ي��رى أن ع��ن وت��ن��زه��ت
ال��س��ل��ط��ان غ��رة ال��ق��ص��ائ��د ب��ي��ن ب��ه��ا زه��ت ال��ج��م��ال رائ��ق��ة ك��ل م��ن
األوزان46 م��ن ق��ي��د س��ي��ره��ا ف��ي ي��ع��ت��اق��ه��ا ال األرض ف��ي س��ي��ارة

ص٤٩. النكت: 44
ص٤٧. ج٩، األدباء: معجم 45

ص٤١. الخريدة: 46
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غاىل قد الزبري ابن كان وإن الصفات، بهذه الصالح شعر يصف هنا الزبري فابن
أجمعوا املؤرخني فإن يشء من يكن ومهما امللك، صاحب يمدح كان ولكنه له، وصفه يف
جزأين، من ديوان يف شعره ُجِمع حتى الشعر، قول من ُمكِثًرا كان الصالح امللك أن عىل

يتغزل: قوله ذلك من صغرية، مقطوعات املجموعة هذه من لنا بقي الذي ولكن

ع��ي��ن��ي��ه م��ن ال��ن��ش��وات أع��ط��اف��ه إل��ى س��رت ال��ق��وام ث��م��ل وم��ه��ف��ه��ف
ج��ف��ن��ي��ه م��ن ال��روع غ��داة س��ي��ف��ي ي��دي س��ل��ت ك��أن��م��ا ال��ل��ح��اظ م��اض��ي
الم��ي��ه ال أل��ف��ي��ه خ��ده ف��ي ب��م��س��ك��ة ال��ع��ذار خ��ط إذ ق��ل��ت ق��د
خ��دي��ه ع��ل��ى ن��ف��ض��ت أه��داب��ه وإن��م��ا ب��ع��ارض��ي��ه دب ال��ش��ع��ر م��ا
ي��دي��ه ط��وع اآلن وق��ل��ب��ي ف��ي��ه��م ن��اف��ذ وأم��ري ي��دي ط��وع ال��ن��اس
ع��ل��ي��ه ال��غ��رام س��ل��ط��ان وي��ج��ور ب��ع��دل��ه ي��ع��م ل��س��ل��ط��ان ف��اع��ج��ب
إل��ي��ه47 م��ن��ه ل��ف��ررت م��س��ت��ق��ب��ح وأن��ه ال��ف��رار اس��م ل��وال وال��ل��ه

الصالح امللك يف أنشد قيرص بن عيل الحسن أبا أن الخريدة يف العماد ويحدثنا
أولها: التي قصيدته

ت��ح��ق��ي��ق��ه وف��ي م��اط��ل��ه س��رد ف��ي ووص��ال��ه خ��ي��ال��ه ب��ي��ن ف��رق ال

منها: والتي

ش��روق��ه ك��ب��ع��ض ب��ه��ج��ت��ه وض��ي��اء إش��راق��ه��ا ف��ي ل��ل��ش��م��س م��ا وال��ل��ه
م��ط��ي��ق��ه غ��ي��ر ال��س��ل��وان ف��م��ك��ل��ف ع��ق��وب��ت��ي ب��ع��ض ال��ه��ج��ران ت��ج��ع��ل ال
ت��وف��ي��ق��ه م��ن ل��ل��ح��ر ت��ب��ل��ي��غ��ه��ا أم��ان��ة ال��ه��م��ام ال��م��ل��ك إل��ى ب��ل��غ
ع��ي��وق��ه ف��ي ال��ن��اس ع��ن��د ال��ف��ض��ل ف��ي وإن��ه ال��ح��ض��ي��ض ف��ي ح��ظ��ي ح��ت��ام
ن��ي��ق��ه ف��ي م��ف��رًدا ال��ع��ق��اب م��ث��ل رق��ه م��ال��ك وأن��ت ب��م��ص��ر م��ث��ل��ي
س��وق��ه ف��ي ب��اط��ل ي��ن��ف��ق ل��ي��س م��ن ال��ورى ف��ي أن��ك ال��ن��اس أش��اع ول��ق��د

ص٢٣٨. ج١، خلكان: ابن 47
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ت��ط��ل��ي��ق��ه ف��ي ال��ج��ه��د ب��ك��ل واع��م��ل ال��ه��وى س��ل��ط��ان ال��ع��ق��ل ب��ن��ور أب��ط��ل

منها: بقصيدة الصالح فأجابه

ب��روق��ه ب��ل��م��ع ل��ن��ا ال��ي��ق��ي��ن وب��دا س��وق��ه ف��ي ع��ن��دن��ا ال��ت��أدب ن��ف��ق
ت��ن��م��ي��ق��ه م��ن ال��وش��ي ب��دي��ع ف��ي��ه��ا ع��رائ��ًس��ا ال��ف��ق��ي��ه ال��ق��اض��ي ل��ي أه��دى
وش��ق��ي��ق��ه وب��ه��اره ورده م��ن ري��اض��ه ب��دي��ع ف��ي ط��رف��ي ف��أج��ل��ت
م��ع��ش��وق��ه إل��ى ت��ه��وي ع��اش��ق ي��د ف��ان��ب��رت األح��ب��ة اج��ت��م��ع ف��ك��أن��م��ا
ط��ري��ق��ه م��ر ع��ل��ي��ه ف��س��د وأت��ى غ��اي��ات��ه إل��ى م��ن��ه س��ع��ى أدب
م��س��ب��وق��ه م��ن ج��اراه م��ن ي��ع��ت��د س��اب��ق ف��ض��ل��ك ب��أن ع��ل��م��ت ول��ق��د
م��ط��ي��ق��ه غ��ي��ر أص��ب��ح��ت ام��رئ ش��أو ف��ي اإلم��ع��ان أر ول��م اق��ت��ص��رت ف��ل��ذا
ت��ف��ري��ق��ه وف��ي ط��وًرا ج��م��ع��ه ف��ي ع��ادات��ه ع��ل��ى ج��رى ال��زم��ان وأرى
ت��ح��ري��ق��ه ع��ن ي��ك��ف أراه ف��م��ت��ى وه��ج��ه ت��ض��رم ق��ل��ب��ي ف��ي وال��ش��وق
غ��ري��ق��ه ن��ج��اة ي��وًم��ا ب��ح��ره م��ن ي��رى ف��ه��ل ، س��حَّ ع��ي��ن��يَّ م��ن وال��دم��ع
ب��أن��ي��ق��ه ال��رب��ا زه��ر م��ن ف��ح��ظ��ي��ت ن��اظ��ري ن��ظ��م��ك ب��س��ت��ان ف��ي ن��زه��ت
ت��ص��دي��ق��ه ف��ي ال��خ��ل��ق ف��ك��ل ـ��غ��ال��ي ال��ـ م��ق��ال��ة ف��ي��ك ق��ال م��ن ام��رؤ أن��ت
ح��ق��وق��ه أق��ل ح��اج��ات��ي دون م��ن ص��اح��ب��ي ح��اج��ة ت��ق��دي��م أرى وأن��ا
ص��دي��ق��ه أم��ور أب��ًدا م��ه��م��ل ال ألم��وره ف��م��ه��م��ل ال��ك��ري��م وك��ذا
ت��ح��ق��ي��ق��ه48 ف��ي م��ن��ه ف��ان��ظ��ر ع��مَّ ق��د رم��ت��ه ق��د م��ا ف��ك��ل ال��ن��ج��اح ه��ذا

أن ندرك أن الصالح، شعر من لنا بقيت التي املقطوعات هذه من نستطيع وهكذا
لم وأنه باللفظ، عنايتهم من أكثر باملعاني يهتمون الذين مرص شعراء من كان الصالح
يف تأتي التشبيهات ولكن واالستعارات، التشبيهات من يكثرون الذين الشعراء من يكن
بل فحسب، شاعًرا الصالح يكن ولم تصنُّع، وال تكلُّف غري من عاديًة بسيطًة شعره
عىل الرد يف الجوهرة اها سمَّ قصيدة له إن املقريزي: ويقول املذهب، علماء من كان
الفقهاء له جمع العناد»، أهل عىل الرد يف «االعتماد اه: سمَّ كتابًا صنَّف وإنه القدرية،

٦٩ب. ورقة الخريدة: 48
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التي النبوية واألحاديث طالب أبي بن عيل إمامة يف يبحث كتاب وهو عليه، وناَظَرهم
النارص امللك ابنه بعده الوزارة وتوىل ٥٥٦ه، سنة الصالح امللك وتويف فيه.49 وردت
ويقول رديئه، من بجيده عارًفا للشعر ناقًدا أبيه، مثل شاعًرا وكان الصالح، بن رزيك

عليه.50 ويثيب ويستحسنه، الشعر، جيد يعرف فكان فهمه وأما عنه: عمارة
قال: النارص ومدح للصالح عمارة رثاء ويف

ال��ب��ص��ي��ر ال��س��م��ي��ع ال��ن��اق��د ذه��ب ب��ال��ق��واف��ي ج��اه��ل ي��ق��ول��ن ال
خ��ب��ي��ر51 أه��ل��ه��ن ب��م��ق��ادي��ر ع��ل��ي��م ش��ج��اع أب��و ف��ال��م��رج��ى

يقول الفاضل، القايض استخدم النارص ألن كله؛ الثناء عليه أثنى عمارة ولكن
واليد توازى، ال التي الحسنة هي بل عنها، يؤرَّخ وما أيامه محاسن «ومن عمارة:
الفاضل األجل القايض بتسيري اإلسكندرية وايل إىل أمره خروج تجازى: ال التي البيضاء
امللك إحساس دقة فكأن واستخدامه.»52 الباب إىل البيساني عيل بن الرحيم عبد عيل أبي
النارص جعلت والنثر، الشعر من للجيد ومعرفته الفنية، والكتابة للشعر وتذوُّقه النارص،
الجيش ديوان يف الخدمة مرتبة إىل فريفعه األدبية الفاضل القايض مواهب يكتشف
الذين والشعراء األدباء من كثري مثل مغموًرا الفاضل القايض لظلَّ ذلك ولوال بالحرضة،
عمارة رأينا أن غرو فال مواهبهم. وغمطت الناس فجهلهم الحظوة، تلك لهم تُتَْح لم
التي البيضاء واليد توازى، ال التي «الحسنة ويعده الكشف هذا شأن من يرفع اليمني
منه، الفاضل القايض وموقف له، األيام به ستأتي ما عمارة يعلم كان ولو تجازى»، ال

سيئة. الحسنة وتلك سوداء، البيضاء اليد هذه لجعل
عىل املنازعات بدأت وبموته ٥٥٨ه، سنة ُقِتل إذ النارص؛ امللك األيام تمهل لم
أمر يف زنكي الدين نور جيوش ل تدخُّ إىل األمر وأدى ورضغام، شاور بني الوزارة
الدين أسد تولية إىل ثم مرص، الحتالل الصليبيني جيوش ل تدخُّ وإىل املنازعات، هذه

ص٨٢. ج٤، خطط: 49

ص٥٥. النكت: 50

ص٥٢. النكت: 51
ص٥٣. نفسه: املصدر 52
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عىل يقيض أن الدين صالح استطاع أن إىل الوزارة، األيوبي الدين صالح ثم شريكوه،
٥٦٧ه. سنة املحرم يف الفاطمية الدولة

الشعر الوزراء ينَس لم مرص، يف كانت التي والفتن االضطرابات هذه ومع
شعر ينقد رضغام وكان الشعراء، مدائح إىل ليستمع يجلس شاور فكان والشعراء؛

منها: قصيدة رضغاًما الوزير أنشد أنه عمارة ويذكر الشعراء،

ال��ح��ق��ب ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ح��س��ن أب��ا دي��نً��ا وال��خ��ط��ب األش��ع��ار ذم��ة ف��ي أوج��ب��ت
ال��ذه��ب ق��اع��ة ف��ي ب��ه خ��ص��ص��ت ي��وم وأف��ض��ل��ه��ا ت��ح��ص��ى، ال ال��ب��ي��ض أي��ام��ك
وم��ق��ت��رب ن��اء م��ن ال��ص��ن��ائ��ع ب��ه غ��درت وق��د ال��ه��ادي ل��ل��ص��ال��ح وف��ي��ت

مقابلة أردت إنما قلت: «غدرت». من أصلح كان «بعدت» قلت لو رضغام: فقال
مقدار ترينا القصة هذه ولعل الغدر.53 إىل تنسبنا مقابلتك وعىل قال: بالغدر. الوفاء
بالدولة أودت التي العجاف األيام هذه ويف نقده، يف بصريته ونفاذ للشعر، رضغام فهم
عينها السنة هذه ويف ٥٦١ه، سنة تويف فالجليس العرص؛ شعراء كبار تويف الفاطمية
يتكسبون الشعراء يَُعِد ولم ٥٦٢ه، سنة الزبري بن الرشيد وتويف الزبري، بن املهذب تويف
بعد بها مَدَحه قصيدة شاور أنشد أنه عمارة ذكر فقد قبُل؛ من يتكسبون كانوا كما

القصيدة: هذه ومن الثانية، وزارته إبَّان بلبيس من الصليبيني طرد

وأق��ص��ر ال��ه��ن��اء خ��ط��ا ع��ل��ي��ه واق��ص��ر وأب��ص��ر ال��م��ب��ي��ن ال��ف��ت��ح ب��ذا أس��م��ع
ال��م��س��ت��ب��ش��ر وغ��رة ال��ب��ش��ي��ر وج��ه ك��أن��ه ال��زم��ان ب��ه أض��اء ف��ت��ح
ل��خ��ي��ب��ر ال��وص��ي ف��ت��ح م��ن ك��ان م��ا ن��ن��س��ه ل��م وإن ي��ذك��رن��ا ف��ت��ح
ت��ع��س��ر ل��م والدة وأي ط��ال��ت، ع��س��رة م��ن ي��س��ره ت��ول��د ف��ت��ح
أش��ه��ر ث��الث��ة ع��ن ��ا ت��مٍّ وض��ع��ت��ه أن��ه��ا إال األي��ام ب��ه ح��م��ل��ت

ص١٤٦. النكت: 53
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فيها: ويقول

ال��ع��س��ك��ر ف��ي راج��ل وأول خ��ي��ل، أق��دم��ت إن ف��ارس أول ت��ل��ق��اه
ي��ش��ت��ري م��ن ي��ج��د ف��ل��م ال��ح��ي��اة ب��اع إن��ه ح��ت��ى ال��ن��ف��س ع��ل��ي��ه ه��ان��ت
ي��ض��ج��ر ل��م م��ح��م��د آل ن��ص��ر ف��ي وش��اور ال��ح��دي��د م��ن ال��ح��دي��د ض��ج��ر
ف��ك��ف��ر زم��ان ي��ا ي��م��ي��ن��ك ح��ن��ث��ت ب��م��ث��ل��ه ل��ي��أت��ي��ن ال��زم��ان ح��ل��ف
اإلس��ك��ن��در وارث أن��ك ي��ه��ن��ي��ك وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ات��ًح��ا ي��ا

االستعفاء عىل عزمي قوَّت التي األسباب أحد األبيات هذه وكانت عمارة: يقول
جودًة.54 يفوقها ليس بما الشعراء يغنون كانوا تقدَّم فيما الناس ألن الشعر؛ عمل من
ينقل أن وأمر الشعر، قول من عمارة استعفاه ذلك بعد شاور قابََل عندما وبالفعل
أصبح به والتظاهر بالشعر َب التكسُّ ألن الضيافة؛ حكم عىل راتبًا الخدمة عىل الجاري
عمارة: قال وابنه؟ الصالح أيام يف تستعفي أن منعك فما شاور: فسأله حقه. يف نقيصة
وقد واملهذب، الرشيد الزبري وبابني الحباب بن الجليس بالشيخ وسلوة أسوة يل كانت
لم ذلك ومع بإعفائه.55 سجل بإنشاء أمر ثم تعفى. قال: والنظراء. الجيل انقرض
عندما سيما وال األيام، هذه يف كانت التي الحوادث يف شعًرا ينشد أال عمارة يستطع
عىل بانتصاره فيها يهنِّئه قصائد عدة أنشد فقد الوزارة، األيوبي الدين صالح توىلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص النبي بأنصار الدين صالح جيوش ويشبِّه الرسول، بيت آلل وبنرصه الصليبيني،

مثًال: يقول فهو

ال��ن��س��ر ق��م��ة إل��ى ال��راق��ي ال��ش��رف ب��ل ال��ده��ر ع��ق��ب ع��ل��ى ال��ب��اق��ي ال��ح��س��ب ل��ك
ال��ذك��ر ش��رف إل��ى ال��ع��ل��ي��ا ال��ه��م��م ب��ه��ا س��ع��ت إذا ال��م��ل��وك س��ع��ي ف��ل��ي��ك��ن ك��ذا
ال��ع��ث��ر زل��ة م��ن األق��دام ب��ه��ا أق��ل��ت��م ن��ه��ض��ة ال��وزارة ب��أع��ب��اء ن��ه��ض��ت��م
ال��ف��ق��ر ظ��ل��م��ة ال��غ��ن��ى ب��أن��وار ك��ش��ف��ت��م ك��م��ا غ��م��ت��ه اإلق��ل��ي��م ع��ن ك��ش��ف��ت��م

بعدها. وما ص٨٢ نفسه: املصدر 54
ص٨٦. نفسه: املصدر 55
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ال��ذع��ر م��ن األم��ان م��ج��رى ل��ه��ا ج��ري��ت��م خ��الف��ة س��رب اإلف��رن��ج م��ن ح��م��ي��ت��م
ش��ب��ر م��ن أض��ي��ق األن��ص��ار ودائ��رة ب��ن��ص��رك��م ال��ن��ب��ي اب��ن اس��ت��غ��اث ول��م��ا
ال��ن��ص��ر م��ن إال األن��ص��ار اش��ت��ق��ت وم��ا وخ��زرًج��ا أوًس��ا ال��ن��ص��ر إل��ي��ه ج��ل��ب��ت��م
م��ص��ر ش��اط��ئ م��ن ب��ال��ن��ي��ل وأول��ه��ا أواخ��ر م��ن��ه��ا ج��ي��رون ف��ي ك��ت��ائ��ب
ف��ج��ر ب��ال ل��ي��ًال ال��دي��ن م��ك��ان أض��اءت ن��ص��رة ك��واك��ب ف��أط��ل��ع��ت��م ط��ل��ع��ت��م
ال��س��ف��ر م��ع ي��وم ك��ل ف��ي ت��راس��ل��ك��م دول��ة أي��وب ي��اب��ن إل��ي��ك��م وآب��ت
األس��ر رب��ق��ة م��ن اإلس��الم ب��ه��ا ف��ك��ك��ت��م أس��دي��ة ع��زم��ة ف��ي��ك��م ال��ل��ه ح��م��ى
«م��رِّي» ع��ل��ى م��رِّي ال��خ��ي��ل ألي��دي وق��ل��ت��م ث��ن��ي��ة ك��ل اإلف��رن��ج��ي ع��ل��ى أخ��ذت��م
ال��ج��س��ر ع��ل��ى ح��دي��د م��ن ب��ب��ح��ر ع��ب��رت��م ف��إن��ك��م ج��س��ًرا ال��ب��ر ف��ي ن��ص��ب��وا ل��ئ��ن
ب��ال��ص��خ��ر ي��ق��رع وال��ص��خ��ر ب��ه��ا ف��ف��زت��م ال��ع��دا م��ع ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��ارع��ت��م ط��ري��ق
ب��ال��ف��ج��ر ال��ل��ي��ل م��ن م��ه��زوم ل��ز ك��م��ا ي��ل��زه خ��وف م��ص��ر م��ن وأزع��ج��ه
ع��ذر م��ن ل��غ��ي��رك ت��ت��رك ل��م ب��س��ي��ف��ك اق��ت��ض��ض��ت��ه��ا ل��م��ا ع��ذراء وق��ع��ة وك��م
ال��ك��س��ر ج��اب��رة ب��ال��ج��ود ول��ك��ن��ه��ا ال��ع��دا ك��اس��رة ب��ال��ب��أس وأي��دي��ك��م
وال��ذخ��ر ال��ن��ف��ائ��س خ��ي��ر ل��ه وأن��ت م��ج��دك��م ذخ��ي��رة أض��ح��ى ال��ذي أب��وك
ال��ع��ذر أوس��ع ف��ي ف��ه��و ت��ي��ه ب��م��ث��ل��ك ف��اس��ت��ف��زه ل��ه م��ع��روًف��ا ك��ن��ت وم��ن
ال��وق��ر م��ن ي��ئ��ود م��ا ع��ن��ه وت��ح��م��ل ك��رام��ة ال��ن��ديِّ وس��ط ت��وق��ره
وال��ج��م��ر ال��م��اء م��ن أض��داًدا ت��ؤل��ف خ��الف��ة وس��ل��ًم��ا ح��ربً��ا وت��خ��ل��ف��ه
وال��ث��غ��ر وال��دس��ت ال��خ��ط��ب ف��ي س��ره ب��م��ا ورت��ب��ة وج��ود ب��أس ف��ي ق��م��ت وك��م
ال��ش��ك��ر م��ن ب��ال��م��س��ت��ح��ق ل��ن��ع��م��ت��ك��م ت��ق��م ل��م ال��ج��م��ادات ال��ل��ه أن��ط��ق ول��و
ال��ده��ر آخ��ر إل��ى أي��وب آل ل��ك��م ب��ش��ك��ره��ا ال��م��س��ل��م��ون ي��ق��وم ال ي��د
وال��ح��ج��ر ال��ث��ن��ي��ة أرك��ان وآم��ن ي��ث��رب أع��ظ��م ال��رح��م��ن آم��ن ب��ك��م
وال��ب��ح��ر ال��ب��ر س��اح��ة م��ن ال��ه��دى ب��س��اط الن��ط��وى ال��ك��ف��ر إل��ى م��ص��ر رج��ع��ت ول��و
األزر ش��دة م��ن ي��ش��ت��ق ل��ف��ظ��ه��ا غ��دا ب��وزارة أزره ش��ددت��م ول��ك��ن
اإلث��ر ع��ل��ى ي��ت��ل��و ال��ك��ل أن وب��ش��ر ح��ل��ه ت��ق��دم ف��ت��ًح��ا ف��ه��ن��ي��ت��م
وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض ذم��ة ف��ي ت��ت��م��ت��ه��ا ب��ق��ي��ة إال ال��ش��رك ف��ي ب��ق��ي��ت وم��ا
وال��زج��ر ال��ك��ه��ان��ة أج��ر وم��ل��ت��م��ًس��ا م��ه��ن��ئً��ا آت��ي ال��م��ل��ك ت��م��ام وع��ن��د
واألج��ر ال��م��ث��وب��ة ن��ي��ل ب��ه��ا أرج��ى ق��رب��ة م��دح��ك أن اع��ت��ق��ادي ول��وال
ال��ش��ع��ر ع��ن ت��ب��ت م��ن��ذ س��ن��وات ول��ي خ��اط��ري إع��ف��اء ب��ع��د ش��ع��ًرا ق��ل��ت ل��م��ا
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وب��األم��ر م��ن��ك ب��ال��ن��ه��ي م��ص��رف��ة ف��إن��ه��ا خ��ي��ًرا األي��ام ب��ي ف��أوِص
وال��ب��ش��ر56 ب��ال��ط��الق��ة ل��ي وم��ل��ق��اك��م ع��ل��ي��ك��م إذن��ي ت��س��ه��ي��ل وج��ائ��زت��ي:

الشعراء بعض وجدنا الوزارة، الدين صالح ثم شريكوه وتوىل شاور ُقِتل وملا
عرقلة حسان فالشاعر هجاء، أقبح يهجونه بل املقتول، بالوزير أشعارهم يف يعرضون
التي الحوادث يف شعًرا وأنشد مرص، إىل الدين صالح مع وفد إنما مرصيٍّا، يكن ولم —

قال: شريكوه وتوىل شاور ُقِتل ملا قال — األوقات هذه يف جرت

وزي��ر ال��ع��اض��دي ش��ي��رك��وه ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��م��ل��ك ف��از ل��ق��د
وش��ب��ي��ر ش��ي��ب��ر ل��دي��ه ع��ل��ى وس��ي��ف��ه وال��ص��الح ش��اذي اب��ن ك��أن
ع��ق��ور ل��ل��رج��ال ك��ل��ب وش��اور خ��ط��ب��ه ج��ل ال��ذي ال��ض��اري األس��د ه��و
ي��دور ال��ل��ع��ي��ن ك��ان م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى ق��ائ��ل ق��ال ل��ق��د ح��ت��ى وط��غ��ى ب��غ��ى
ون��ك��ي��ر م��ن��ك��ر ف��ي��ه��ا زال وال ق��ب��ره ت��رب��ة ال��رح��م��ن رح��م ف��ال

أخرى: قصيدة يف وقال

أب��وه وع��ل��يَّ ح��م��اه م��ص��ر ال��ذي ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر إن
ش��ي��رك��وه57 ع��ل��ى م��وس��اه��ا ون��ص ف��رع��ون��ه��ا ش��اور ع��ل��ى ن��ص

يمدحون األيوبيني شعراء انربى حتى الفاطمية الدولة هذه تدول كادت وما
كتابنا يف ذلك عن وسنتحدث بالكفر، ويرمونها الفاطمية الدولة يف ويقدحون ملوكهم،
يمدح الشعراء أحد قال فقد األشعار، لهذه بمثال اآلن نأتي أن ويكفي األيوبيني، عن

األيوبيني:

ال��ف��ض��ل ه��و ه��ذا إن ب��م��ص��ر، ع��ب��ي��د ب��ن��ي م��ن ال��ك��ف��ر دول��ة م��زي��ل��ي أل��س��ت��م

.(١٣٨٢ سنة مرص (طبعة ص١٦٣ ج١، الروضتني: كتاب 56

ص١٥٧. ج١، الروضتني: 57
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الفاطمية مرص أدب يف

أص��ل ل��ه��م ال��ص��ال��ح��ي��ن ف��ي وم��ا م��ج��وس ب��اط��ن��ي��ة س��ب��ع��ي��ة زن��ادق��ة
ال��ج��ه��ل58 وع��م��ه��م ش��ي��ئً��ا ل��ي��س��ت��ت��روا ت��ش��ي��ًع��ا ي��ظ��ه��رون ك��ف��ًرا، ي��س��رون

ليمدحوا األحداث يلتمسون كانوا فالشعراء الوزراء، لدى الشعر يف األمر كان وهكذا
الفاطمية. الدولة دالت حتى إليهم، ويتقربوا الوزراء

الزبري بن املهذب

أسوان أهل من كان املهذب، بالقايض املعروف الزبري بن إبراهيم بن عيل بن الحسن هو
شعراء أكرب من الرشيد وأخوه املهذب وكان غسان، قبيلة إىل ينتمي عربي أصل من
بلغا حتى الدولة مناصب يف يرتقيان زاال وما القاهرة، إىل أسوان من رَحَال العرص، ذلك
إىل الجليس القايض َمه قدَّ فقد املهذب أما … واألمراء الوزراء وجاَلَسا القضاء مرتبة
غري يَنَْل لم جم، مال امللك من له وحصل عنده، فحظي رزيك، بن طالئع الصالح امللك
أُِتيحت وهناك اليمن، بالد إىل مرص من سفارة يف املهذب وأوفد مثله، أحد منه املهذب
هو مجلًدا عرشين يف صنََّفه كبري لكتاب مصدًرا اتخذها األنساب، كتب جمع فرصة له
«فوجدته بقوله: فوصفه منه، أجزاء بعض عىل الحموي ياقوت اطََّلع األنساب»، «كتاب
جودة عىل يدل عليه، مزيد ال معناه يف غاية كتبه، عن وبحثي العلم، هذا تحقيقي مع
البالذري، جابر بن يحيى بن أحمد حذو فيه حذا أنه إال اطالعه، وكثرة مؤلِّفه قريحة
ذكره الكتاب يقتيض ن ممَّ رجًال ذكر إذا أنه إال البالذري، عن أخباره بعض يف وأوجز
بني الزبري ابن فجمع وخربه.»59 شعره من يشء إيراد من بجهده، يعرفه حتى يرتكه ال
ابن عىل شعره يعرض كان أنه الصالح امللك عن حديثنا يف ذكرنا وقد والشعر، العلم
«محكم بقوله: شعره العماد ووصف الناس، عىل عرضه قبل وإصالحه لتقويمه الزبري
ولم … معانيه وإحكام بصناعته وأعرف أخيه، من أشعر وهو املشيد، كالبناء الشعر
املهذب ووصف أكثر.»60 الفضائل يف ومحل كثري، شعر وله منه، أشعر زمانه يف يكن

الشاعر: باملفيد امللقب الصياد بابن يعرض وهو مرة شعره

ص٢٠٢. ج١، نفسه: املصدر 58
ص٤٩. ج٩، األدباء: معجم 59

٣٨أ. ورقة الخريدة: 60
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والوزراء الشعر

ت��ب��رح ل��ي��س ب��ي��ت��ه ع��ن ول��ك��ن��ه��ا ق��ص��ي��دة أل��ف ق��ال ق��د ش��اع��ًرا ف��ي��ا
ت��س��رح ال��ري��ح م��ع أو ت��س��ري ال��ن��ج��م م��ع ق��ص��ائ��دي أن ه��ن��ي��ت، ال ل��ي��ه��ن��ك،

الشعراء يغري الوزير وكان رزيك، بن الصالح الوزير يمدح أخرى مرة وقال
وأهاجيهم: الشعراء نقائض إىل لالستماع ويرس ببعض، بعضهم

األس��ف��ع ل��ل��زم��ان ت��ج��ل��ت غ��رر أوص��اف��ه ال��ذي ال��م��ل��ك ي��أي��ه��ا
أت��خ��ش��ع ول��م أج��ب��ن ل��م ش��ئ��ت ل��و ف��إن��ن��ي ف��يَّ ال��ش��ع��راء ت��ط��م��ع ال
ال��م��س��م��ع م��لء ال��ص��ي��د ي��اب��ن ب��ال��ق��ول ف��إن��ن��ي ال��ع��ي��ون م��لء أك��ن ل��م إن
أج��زع ل��م إذن ع��رض��ي ع��ل��ى أب��ق��ى أن��ن��ي ف��ل��وال ع��ن��ي ف��ل��ي��م��س��ك��وا
األرف��ع ال��م��ح��ل إل��ى ال��ق��ري��ض رف��ع ال��ذي م��دح ل��ه��م ه��ج��وي م��ن وأه��م
أه��ج��ع ل��م ب��ري��ب��ة ال��خ��ي��ال ط��ي��ف ال��ك��رى ف��ي ض��م��ي��ري ن��اج��ى أن��ه ول��و
أس��م��ع ل��م ال��خ��ن��ا ل��ي ي��ق��ال وإذا ش��خ��ص��ه أر ل��م ال��ه��ج��ر ل��ي ب��دا وإذا
م��ط��م��ع61 م��ن أع��راض��ه��م ف��ي ك��ن��ت م��ذ ل��ي ل��ي��س ب��أن��ي ع��ل��م��وا ق��د وال��ن��اس

هجاء إىل يعرضه ا عمَّ بابتعاده لنفسه محرتم اللسان، عفِّ شاعر أمام فنحن
فن ناحية هي واحدة ناحية من له يعرض فإنما الشعراء ألحد عرض وإذا زمالئه،
مرص إن قلُت إذا أغايل وال العربية، شعراء فحول من شاعًرا املهذب كان فقد الشعر،
له شاعًرا أبنائها من تُنِجب لم العربي، الشعر عرفت ومنذ العرب، دخلها منذ اإلسالمية
تدلنا له قصائد عدة إلينا وصلت وقد ديباجته، وحسن شعره، وقوة املهذب، شاعرية
أخيه عىل قبض عندما اليمن داعي إىل أرسلها التي قصيدته ذلك فمن كله، ذلك عىل

يقول: ففيها أخيه، رساح أطلق حتى ويستعطفه، يمدحه الرشيد،

أت��ه��م��وا أم ب��ع��دن��ا م��ن أن��ج��دوا ه��ل ي��م��م��وا األح��ب��ة ت��رى أي��ن رب��ع ي��ا
األن��ج��م ال��ظ��الم ج��ن إذا ي��س��ري وإن��م��ا ال��ص��ب��اح الح وق��د رح��ل��وا

٤٣ب. ورقة نفسه: املصدر 61
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م��ن��ه��م ال��م��ن��ازل ال��ل��ه أوح��ش ال وح��ش��ة روح��ي ب��األن��س وت��ع��وض��ت
وأل��ث��م ال��دي��ار أس��ت��اف ح��ي��ران دي��اره��م ب��ي��ن ق��م��ت م��ا ل��واله��م
ع��ن��ه��م؟ ال��ت��ف��رق ب��ع��د م��ن ال��ص��ب��ر ـ��ن وأي��ـ ه��م أي��ن األح��ب��اب؟ أم��ن��ازل
س��ك��ن��ت��م ال��م��زار ش��ح��ط م��ع ال��ص��در ف��ي وإن��م��ا ال��ح��رام ال��ب��ل��د س��اك��ن��ي ي��ا
ال��م��وس��م ال��رف��اق ج��م��ع وق��د ب��م��ن��ى، ع��ش��ي��ة ال��ن��ازل��ي��ن ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
وأح��رم��وا ال��ح��ج��ي��ج ل��بَّ��ى إذا م��ن��ك��م ب��ن��ظ��رة ال��رق��ي��ب غ��ف��ل إن ف��أف��وز
ف��أس��ل��م ن��ح��وك��م م��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س أش��رق��ت م��ا إذا ألذك��رك��م إن��ي
ع��ل��ي��ك��م ال��ن��س��ي��م م��ن أغ��ار إن��ي ت��ح��ي��ة ال��ن��س��ي��م ف��ي ل��ي ت��ب��ع��ث��وا ال
م��ن��ك��م ب��ح��ظ��ي ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ن راض��يً��ا ح��ظ��ي ب��ع��ت ق��د ام��رؤ إن��ي
ف��ي��ك��م إال وزه��دت م��ن��ك��م إال وق��ن��ع��ت ع��ن��ك��م إال ف��س��ل��وت
ع��م��وا ن��ظ��رت م��ا ال��ح��س��اد ي��ن��ظ��ر ل��و ب��م��ق��ل��ة ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ل ورأي��ت
ف��م ل��ي ب��ال��ش��ك��اي��ة إال ل��ي��ب��وح ف��ارق��ت��ه ال��ذي أخ��ي ب��ع��د ك��ان م��ا
«م��ت��م��م» ع��ل��ي��ه وج��دي وال ك��ال «م��ال��ك» ع��اله ي��م��ل��ك ل��م ذاك ه��و
ال��ض��ي��غ��م ال��ع��ري��ن ه��ج��ر ول��رب��م��ا رب��ع��ه وع��ط��ل م��غ��ان��ي��ه أق��وت
وي��ص��م��م ع��زم��ه ي��م��ض��ي ك��ال��س��ي��ف م��اج��د ه��م��ة األه��وال ب��ه ورم��ت
م��ق��دم؟ إل��ي��ن��ا ل��ك��م ي��ك��ون أت��رى وال��ع��ال ع��ن��ا ب��ال��م��ج��د راح��ًال ي��ا
ي��ن��ظ��م ش��م��ل غ��ب��ت م��ذ ل��ه��م إن م��ا ع��ق��ده��م واس��ط ك��ن��ت ق��وم ي��ف��دي��ك
وأن��ع��م ال��ح��م��ام ك��أط��واق م��ن��ن أن��ك��روا ه��م وإن رق��اب��ه��م ف��ي ل��ك
م��غ��رم ه��و وإن��م��ا رح��ل��ت ل��م��ا م��غ��ن��م ب��ع��دك أن ف��ظ��ن��وا ج��ه��ل��وا
م��س��ل��م وأن��ت ب��ب��غ��ي��ه��م ه��ل��ك��وا ق��د ع��داك أن ال��ع��ي��ن أق��ر ف��ل��ق��د
األخ��رم62 ال��ل��ع��ي��ن واخ��ت��رم ف��ات، اآل م��ن م��ع��ص��وم اب��ن ال��ل��ه ي��ع��ص��م ل��م
وت��م��م��وا ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ع��ل ل��ك ب��دءوا م��ع��ش��ر ب��أك��رم ب��ع��ده��م واع��ت��ض��ت
م��ك��رم ال��ك��رام ع��ل��ى ال��ك��ري��م إن ع��ل��ي��ه��م ك��رم��ت إن م��ج��دك ف��ل��ع��م��ر
ه��م ه��م ال��ذي��ن ق��ح��ط��ان وم��ل��وك ال��ق��ن��ا ح��م��ل��وا م��ن خ��ي��ر ب��أس، أق��ي��ال
ت��ت��ك��ل��م إج��الل��ه��م م��ن اس��ط��ع��ت م��ا ن��ادي��ه��م ت��رى ول��و م��ت��واض��ع��ون

بألوهيته. ونادت الحاكم، أيام ظهرت التي الدرزية الدعوة صاحب هو األخرم 62
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م��ن��ه��م ال��م��ت��وج ال��داع��ي أص��ب��ح ق��د أن��ه��م وم��ج��ًدا ش��رًف��ا وك��ف��اه��م
أن��ج��م روي��ع ب��ن��و أب��ي��ه وب��ن��و ع��اله��م س��م��اء ف��ي ت��م ب��در ه��و
ج��ه��ن��م ل��ل��ح��اس��دي��ن ل��ك��ن��ه ل��ع��ف��ات��ه ج��ن��ة ح��م��اه م��ل��ك
أع��ظ��م م��ل��ي��ًك��ا ي��ا م��ج��دك أوص��اف م��ن وأن��ت م��ن��ن��ت ب��م��ا ع��ل��ي��ك أث��ن��ى
وت��ن��ع��م ع��ل��ي ب��ه ت��ج��ود م��ا م��ع وع��ده ف��ي��ه ال��ت��ق��ص��ي��ر ل��ي ف��اغ��ف��ر
ي��ف��ه��م م��ن ل��دى أب��ه��ى ب��ل ك��ال��در ش��وارًدا ف��ي��ك س��ي��رت أن��ن��ي م��ع
ن��وم وال��ك��واك��ب ت��س��ري وت��ب��ي��ت رواك��د ال��ذاري��ات وه��وج ت��غ��دو
وي��خ��ت��م ال��م��ق��ال ي��ب��دا ف��ب��ذك��ره��ا م��ش��ه��د ف��ي ع��ددت ال��م��آث��ر وإذا
وس��ل��م��وا ال��س��ام��ع��ون ع��ل��ي��ك ص��ل��ى آي��ه��ا م��ح��ك��م ال��راوون ت��ال وإذا
وأب��رم��وا63 ف��ي��ك األع��داء أح��ك��م م��ا ن��اق��ًض��ا ع��ص��رك إم��ام ب��رأي وك��ف��ى

أعادوا الذين الشعراء من كان الزبري بن املهذب الشاعر أن عىل تدلنا القصيدة فهذه
لم الذين الشعراء من كان وأنه ديباجته، وإرشاق الرصني العربي الشعر ذكرى إلينا
ولكنه بديعية، مقابالت ببعض أَلمَّ قد حقيقة زينته، تبهرهم ولم اللفظ، ببهرج يخدعوا
فأفرطوا البديعية، بالصنعة أعجبوا الذين الشعراء من غريه إرساف فيها يرسف لم
سبيل يف باملعنى وأَخلُّوا وسالمته، طبيعته عن الشعر يخرجون جعلهم إفراًطا فيها
رزيك؛ بن طالئع الصالح امللك مدح يف الشاعر لهذا قصيدة من آَخر مثًال ولنأخذ اللفظ.

والعباسيني: األمويني فحول شعراء فن من قريب الشاعر فن أن عىل بها لنستدل

ال��ق��ت��ل ي��د م��ن أم��ان��ا ل��ي ف��خ��ذ ال أو، ع��ذل��ي وع��ن ل��وم��ي ع��ن ف��دي��ت��ك أق��ص��ر
ث��ع��ل» ب��ن��ي م��ن راٍم «رب أل��ح��اظ��ه ت��ن��ش��دن��ا ال��ج��ف��ن م��ري��ض ط��رف ك��ل م��ن
ب��ال��ع��ل��ل» األج��س��ام ص��ح��ت «ف��رب��م��ا ش��ف��ا ال��س��ق��ي��م، وه��و ل��ن��ا، ف��ي��ه ك��ان إن
وال��خ��ل��ل ال��ب��ي��ض ج��ف��ون ف��ي ت��ط��ريً��ا ن��ظ��رت إذ ال��ب��ي��ض ج��ف��ون ف��ي ال��ذي إن
وال��ع��م��ل ال��ف��ع��ل ف��ي اش��ت��ب��ه��ا ك��م��ا إال ل��ف��ظ��ه��م��ا ال��ق��ول ف��ي ي��ش��ت��ب��ه ل��م ك��ذاك
ب��ل��ي ال��ظ��اع��ن��ي��ن بُ��ع��د ب��ع��د ال��ذي ج��س��م��ي أح��س��ب��ه��ا األط��الل ع��ل��ى وق��ف��ت وق��د

ص٥٠. ج٩، األدباء: معجم 63
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ط��ل��ل ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ط��ل��ل م��ن ع��ج��ب��ت ف��ه��ل ال��دي��ار رس��م ف��ي ال��رس��م ع��ل��ى أب��ك��ي
ُق��بُ��ِل م��ن ُق��دَّ ي��وًم��ا ي��وس��ف ق��م��ي��ص أن��ام��ل��ه��ا م��س��ت ل��و ب��ي��ض��اء وك��ل
ال��ع��ط��ل م��ن ح��ل��ي ف��ل��ه��ا ل��ح��س��ن��ه��ا ل��ب��س��ت��ه��ا وال��ي��اق��وت ال��در م��ن ت��غ��ن��ي
ال��ُق��بَ��ِل م��ن آث��ار ال��خ��د ع��ل��ى ل��ه��ا ك��م��ا ال��دم��وع آث��ار ِم��نِّ��ي ب��ال��خ��د
ال��خ��ج��ل ح��م��رة م��ن ب��ه م��ا ع��زم��ه م��ن خ��ج��ل ع��ن ال��دي��ن س��ي��ف س��ي��ف ف��ي ك��أن
وال��دول ب��األس��ي��اف ف��ي��ف��ت��ك زه��ًوا ب��ح��ام��ل��ه ي��س��م��و ال��ذي ال��ح��س��ام ه��و
ال��ب��ط��ل ه��ام��ة ع��ل��ي��ه ال��دم��اء غ��م��د خ��ل��ع��ت غ��م��ده م��ن ع��اريً��ا ب��دا إذا
ب��األج��ل ال��رزق اق��ت��ران ك��ي��ف رأي��ت أن��ام��ل��ه م��ن ب��ح��ًرا ت��ق��ل��د وإن
ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض س��ح��ب ه��ي أن��م��ل ف��ي ب��وارق��ه��ا الح��ت ال��ت��ي ال��س��ي��وف م��ن

ومنها:

ال��ق��ل��ل ف��ي ال��ب��ي��ض ص��ل��ي��ل غ��ي��ر أع��داك س��م��ع��ت ف��ال اس��م��ع ال��م��س��ل��م��ي��ن أف��ارس
ي��ق��ل ول��م ي��ن��ط��ق ل��م ل��والك أن��ص��ار ال��ـ ع��دم ق��د ال��دار غ��ري��ب ن��اء م��ق��ال
ال��س��ب��ل أوس��ع ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ف��ض��اق ات��س��ع��ت ق��د أي��ام م��ص��ائ��ب ي��ش��ك��و
ال��ج��ل��ل ال��ح��ادث ل��دف��ع ال��ج��ل��ي��ل ي��رج��ى وق��د اإلل��ه ب��ع��د دف��ع��ه��ا ف��ي ي��رج��وك
ت��ب��ل ف��ل��م ن��ف��س ال��ردى خ��وف ب��ال��ع��ج��ز رض��ي��ت وك��م ن��ف��س ال��ردى ت��خ��اف ف��م��ا
أم��ل وال ب��أس ع��ل��ى أب��ي��ت ف��م��ا م��ع��رف��ة ال��ده��ر ق��ت��ل��ت ق��د ام��رؤ إن��ي
م��ك��ت��ه��ل ع��ود ال��ل��ي��ال��ي ط��روق م��ن��ي ع��ج��م��ت ف��ق��د ع��ودي ال��ص��ب��ا م��اء ي��رِو إْن
م��ق��ت��ب��ل س��ن ب��ي ج��اوزت وم��ا ق��دًم��ا ت��ج��رب��ت��ي األش��ي��اخ م��دى ب��ي ت��ج��اوزت
األص��ل ظ��ل��م��ة م��ن ال��ض��ح��ى ض��وء وأي��ن أواخ��ره م��ن خ��ي��ر ال��ع��م��ر وأول
ب��ال��ج��ب��ل ال��م��ج��د ل��ي��ن��ال ت��ع��اظ��م ف��ل��ه دون��ه أن��ي ظ��ن ال��ذي دون��ي
زح��ل ع��ن األف��ه��ام ف��ي وي��ص��غ��ر ظ��نٍّ��ا ص��ورت��ه األب��ص��ار ف��ي ي��ع��ظ��م وال��ب��در
ظ��ل��ل س��وى ال��داع��ي وم��ا دم��ع��ي أج��اب إال س��ب��ق��ت م��ا أن��ي ش��ع��ري ض��ر م��ا
ال��ب��ط��ل64 ال��دول��ة س��ي��ف م��دح ع��ل��ى زه��ًوا ب��ه ت��اه ال��دي��ن ل��س��ي��ف م��دح��ي ف��إن

.٣٩ ورقة الخريدة: 64
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امرئ إشارَة الثاني البيت يف الشاعر ضمن كيف القصيدة هذه يف تالحظ ولعلك
القيس: امرئ وقول ثعل، بني إىل القيس

س��ت��ره م��ن ك��ف��ي��ه م��خ��رج ث��ع��ل ب��ن��ي م��ن راٍم رب

قوله: من للمتنبي بيت عجز الثالث البيت يف الزبري ابن ضمن وكيف

ب��ال��ع��ل��ل األج��س��ام ص��ح��ت ف��رب��م��ا ع��واق��ب��ه م��ح��م��ود ع��ت��ب��ك ل��ع��ل

الذي ديوانه من إلينا وصلت التي قصائده كل يف بل القصيدة، هذه يف والشاعر
هذا عنها يصدر التي الطبيعية الشاعرية تلك الشعراء، فحول شاعرية يُظِهر ُفِقد،
يرجع ذلك ولعل الفاطمية، مرص شعر بني مثيًال له نجد ال الذي الرصني الجزل الشعر
وتَطبَّع أسوان، يف نشأ ولكنه الفسطاط، أو القاهرة يف ينشأ لم الزبري بن املهذب أن إىل
البداوة إىل وهي القاهرة، بيئة من أكثر محافظة فهي به، أحاطت التي بالبيئة هناك
يتميَّز بلًدا منها جعلت التي الجغرافية ولبيئتها القطر، بالد بقية عن أوًال لبُْعدها أقرب؛
خصبة، وثالثة صخرية وأخرى صحراوية أقسام من مزيج هي وتربة خاص، بجو
إىل منهم البداوة إىل أقرب بأنهم يمتازون فيه ينشئون أو البلد هذا يف يعيشون فالذين
ال جزل، رصني الرشيد أخيه وشعر املهذب شعر أن يف السبب هو هذا فلعل الحرض،
إبراهيم أو تميم األمري شعر نعومة وال والفسطاط، القاهرة أهل شعر طراوة فيه نجد

الحداد. ظافر شعر شعبية وال العقييل، حيدرة أو الريس
فقد منها؛ بريئًا كان بمحنة شاور وزارة إبَّان أيامه أواخر يف الشاعر هذا أُِصيب
إبَّان أيوب بن يوسف الدين بصالح الرشيد أخيه اتصال بسبب ظلًما شاور حبسه
ابنه مدح يف األشعار إليه ويرسل شاور، يستعطف املهذب فأخذ اإلسكندرية، حصار

قوله: ذلك فمن شاور، بن الكامل

م��ث��واه��ا ي��ك��رم ب��ع��د م��ن ال��ذي ذا ف��َم��ن س��ك��ن��اه��ا م��وض��ع ال��ق��ل��ب ف��ي أح��رق��ت إذا
س��ق��ي��اه��ا ال��ع��ي��س ت��أم��ل ع��ي��ن أي ف��م��ن ب��ه��ج��ره��ا ال��ع��ي��ون م��اء ن��زف��ت وإن
ن��ث��رن��اه��ا ال��دي��ار رس��م ف��ي ال��رس��م ع��ل��ى آلل��ئ إال ال��ب��ي��ن ي��وم ال��دم��ع وم��ا
ف��ح��اله��ا ال��غ��ص��ون أج��ي��اد ال��دم��ع رأى وإن��م��ا ال��رب��ي��ع ال��زه��ر أط��ل��ع وم��ا
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م��رم��اه��ا ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ف��ي��ه��ا وأم��ك��ن ص��دورن��ا س��ر ال��ب��ي��ن أب��ان ول��م��ا
ن��زع��ن��اه��ا ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر م��ن دروًع��ا ت��ح��درت ل��م��ا ال��ع��ي��ن دم��وع ع��ددن��ا
ع��ي��ن��اه��ا ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ع��م��ا ل��ع��ي��ن��ي وت��رج��م��ت ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
ع��ب��دن��اه��ا ال��ن��ص��ارى ب��أدي��ان ن��دي��ن أن��ن��ا ف��ل��و ه��ي��ك��ل ف��ي ص��ورة ب��دت
م��رآه��ا ال��ق��رائ��ح م��رآة ال��ي��وم ج��ال وإن��م��ا ال��ق��ري��ض ص��غ��ن��ا ط��ربً��ا وم��ا
م��س��راه��ا ال��ذوائ��ب ل��ي��ل وف��ي س��راي ش��ب��ي��ب��ت��ي ظ��الم ف��ي ك��ان��ت ل��ي��ال��ي
ري��اه��ا ال��ل��ي��ل آِخ��ر ري��ا ب��أن��ف��اس س��رى ك��ل��م��ا ال��ص��ب��ا أرواح ت��أرج
س��ق��ي��ن��اه��ا ق��د ال��ذي ت��س��ق��ي��ن��ا ال��راح م��ن ج��ف��ون��ه��ا ب��ات��ت ال��ك��أس أدرن��ا وم��ه��م��ا

ومنها:

أع��ط��اه��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة غ��ي��ر ل��س��ائ��ل��ه ي��م��ي��ن��ه ف��ي ال��ن��دى ي��وم ي��ج��د ل��م ول��و
وق��اس��اه��ا األم��ور ق��اس َم��ن س��ي��اس��ة أه��ل��ه��ا وس��ائ��س ال��دن��ي��ا م��ل��ك ف��ي��ا
ف��ع��ان��اه��ا ال��خ��ط��وب أه��وال ف��ع��اي��ن ط��ب��اع��ه��ا ض��د األي��ام ك��ل��ف وَم��ن
أت��ص��داه��ا65 دائ��ًم��ا ف��إن��ي ص��داه ون��اظ��ري ب��ق��ل��ب��ي ت��ج��ل��و ن��ظ��رة ع��س��ى

لنفسه. شاور بن الكامل واصطنعه سجنه، من األشعار هذه فأطلقته
فهم حوله، الناس ألخالق ويتألَّم الزمان، يذم الرشيد أخيه مثل املهذب وكان
يقول فهو بشعره، ويفخر بنفسه، يفخر فهو املجد، إىل يتطلع وكان اللؤم، يف سواسية

قصائده: إحدى يف

ال��ص��ور ف��ي واألص��ن��ام ال��ن��اس ت��ش��اب��ه خ��ل��ق وف��ي خ��ل��ق ف��ي ال��ن��اس ت��ش��اب��ه
غ��رر ع��ل��ى ع��ق��ل��ي م��ن وأص��ب��ح��ت إال ث��ق��ة ع��ل��ى خ��ل��ق م��ن ق��ط أب��ت ول��م
ب��ص��ري وال س��م��ع��ي ال أص��دِّق ف��م��ا وم��س��ت��م��ع ب��م��رئ��يٍّ ت��خ��دع��ن��ي ال
ح��ذر ع��ل��ى ن��ف��س��ي م��ن ك��ن��ت إذا ي��وًم��ا ن��ائ��ب��ة ع��ن��د غ��ي��ري آم��ن وك��ي��ف
س��ف��ر ع��ل��ى وآم��ال��ي أق��ي��م أن م��ن ل��ي ال��م��ؤث��ل وال��م��ج��د ال��م��ك��ارم ت��أب��ى

ص٦١. ج٩، األدباء: معجم 65
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ق��م��ر م��ن اآلف��اق ف��ي وأس��ي��ر ش��م��س، م��ن ال��ف��ص��اح��ة أه��ل ف��ي ألش��ه��ر إن��ي
خ��ط��ر ع��ل��ى س��ارت إن ال��ش��ه��ب ب��ه��ا ت��س��ري م��ه��ل��ك��ة ك��ل ب��ن��ف��س��ي أرم��ي وس��وف
ال��ب��ش��ر66 م��ن��ت��ه��ى ف��إل��ي��ه ال��ردى أو أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى وإل��ي��ه��ا ال��ع��ال إم��ا

أخرى: مرة ويقول

أن��ك��دا ده��ري م��ث��ل ع��ي��ًش��ا أك��اب��د ت��رى ك��م��ا أن��ي األي��ام ن��ك��د وم��ن
ال��ع��دا67 ه��م ال��ث��ق��ات إن ص��دق��وا ل��ق��د أح��ب��ت��ي خ��ف��ت ث��م ع��دات��ي أم��ن��ت

٥٦١ه. سنة الشاعر هذا تويف وقد

الزبري بن القايضالرشيد

الغساني، الزبري بن إبراهيم بن عيل بن أحمد فهو الشاعرين، األخوين املهذبني ثاني أما
الفقه يف وافر بسهم الرشيد رضب فقد منه، أشعر وأخوه أخيه، من أعلم الرشيد وكان
جيد كان كما والنجوم، واملوسيقى والطب والهندسة واملنطق والتاريخ والنحو واللغة
ولعل املقامات، وكتاب املدعي»، وبلغة األملعي، «منية كتاب منها: تصانيف وله النثر،
شعراء عن فيه تحدََّث الذي األذهان» وروضة الجنان، «جنان كتاب: هو تصانيفه أشهر
أخذ الذي الكتاب وهو للثعالبي، الدهر يتيمة عىل ذيًال وجعله عليها، طرأ وَمن مرص
وللرشيد الخريدة. كتابه من بمرص الخاص القسم مادة أكثر األصفهاني العماد عنه
القبلة»، سمت يف الغلة «شفاء وكتاب والطرف»، «الهدايا كتاب منها أخرى كتب عدة
وغريهم، املرصيني أفاد شاعر عالم النحو هذا عىل فهو شعره، وديوان رسائله، ومجموعة
الهندسة،68 علم باليمن الرشيد عن أخذ اليمني عيىس بن محمد أن العماد ثنا ويحدِّ
تقدُّمه سبب إن قيل: حتى العلوم، بهذه ُعِرف مما أكثر بالشعر ُعِرف الرشيد ولكن
فقام الشعراء، مع املأتم وحرض الظافر، الخليفة مقتل بعد القاهرة جاء أنه الدولة يف

مطلعها: التي قصيدته وأنشد آِخرهم

٤٩ب. الخريدة: 66

٤٩ب. الخريدة: 67
٣٦أ. الخريدة: 68
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خ��م��َرا ب��ال��م��زن أس��ق��ي��ت ه��ل س��ك��ًرا ت��م��ي��ل ل��ل��ري��اض م��ا

قوله: إىل وصل أن إىل

أخ��رى ب��م��ص��ر وك��رب��الء ب��ال��ع��راق ب��الءٌ أف��ك��ر

والوزراء، بالقرص صلته بدأت ثَمَّ ومن العطايا، عليه وانثالت بالبكاء، القرص فضج
صاحب كان وإن إليها، أُوِفد أجله من الذي األمر ندري وال اليمن، إىل مبعوثًا أوفد ثم
إشارة هذه ولعل بعثته، يف رشيًدا يكن لم الرشيد أن إىل يشري والرتانات» «الفرتات كتاب
دعاة وداعي اليمن قضاة «بقايض هناك ب ولُقِّ اليمن قضاء ُقلِّد الرشيد أن ُرِوي ما إىل
بقصيدة الهمداني حاتم بن عيل األمري مدح إنه فقيل: عامني هناك مكث وأنه الزمن»،

منها:

ق��ح��ط��ان أرض ف��ي ال��ق��ح��ط أن��ال ف��ل��س��ت وأق��ح��ط��وا ال��ص��ع��ي��د أرض أج��دب��ت ل��ق��د
ب��أس��وان ي��وًم��ا أس��وان ع��ل��ى ف��ل��س��ت ب��م��آرب��ي م��أرب ل��ي ك��ف��ل��ت وق��د
ه��م��دان غ��ط��ارف ف��ض��ل��ي ع��رَف��ْت ف��ق��د خ��ن��دف زع��ان��ف ح��ق��ي ج��ه��َل��ْت وإن

يف سببًا األبيات هذه فكانت مرص، إىل األبيات بهذه وكتب عدن، داعي فحسده
ثم وُحِبس الرشيد فأُِخذ بعدن، األمر أولو غضب كما عليه، بمرص األمر أويل غضب
يف الخالفة مرتبة إىل سمت نفسه أن وذلك ذلك، غري السبب إن بل وقيل: عنه، ُصِفح
وجٍه: عىل فنقش السكة له بت وُرضِ بها، عليه وسلم قوم وأجابه فيها، فسعى اليمن
أحمد»، الحسن أبو األمجد «اإلمام اآلَخر: الوجه وعىل َمُد﴾، الصَّ هللا * أََحٌد هللا ُهَو ﴿ُقْل
الثانية، من أصحَّ األوىل الرواية ولعل عنه، أُفِرج ثم مكبًَّال مرص إىل وأُرِسل عليه فُقِبض
اإلمامة ِعي يدَّ أن إىل األمر به يبلغ ال وعقل، علم من عليه كان ما علمنا وقد الرشيد فإن
لإلمام فيه وُدِعي والعاضد، والظافر والفائز الحافظ إمامة فيه أنكرت الذي الوقت يف
اليمن إىل مرص من انتقل املستور لإلمام الدعوة مركز إن ثم القيامة، ولقائم املستور
يعرفون وجميعهم اليمن، يف اإلمامة الرشيد ِعي يدَّ فكيف هللا، بأحكام اآلمر مقتل منذ
نصَّ قد قبله اإلمام يكون وأن النبي، نسل من اإلمام يكون أن وأهمها: اإلمامة، رشوط
العفو لدرجة والبله الغباء من يكونوا لم الوقت ذلك يف مرص بأمر القائمني ولعل عليه،
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وقد رزيك، بن طالئع الصالح امللك حكم إبَّان يف سيما وال الدعي، الرجل هذا مثل عن
الرشيد أن أرى كله لهذا واإلمامة، للمذهب بًا تعصُّ العرص ذلك وزراء أشد من عرفناه
التي املهذب أخيه قصيدة رأينا وقد عليه. عدن داعي حقد بسبب وُسِجن أُمِسك إنما
إىل إشارًة القصيدة هذه يف نجد فلم الرشيد؛ عىل قبض حينما اليمن داعي إىل بها أرسل
هي: بقصيدة أخاه فأجاب القصيدة هذه بأمر الرشيد علم وقد الخالفة، الرشيد ادعاء

م��ن��ه��م ال��م��ن��ازل خ��ل��ت ف��ال رح��ل��وا، ي��م��م��وا األح��ب��ة ت��رى أي��ن رب��ع، ي��ا
ي��ك��ت��م ال م��ا ال��ش��م��س ن��ور وض��ي��اء م��س��ي��ره��م ال��غ��داة ك��ت��م��وا وق��د وس��روا،
ي��م��م��وا أرض أي ج��ف��ون��ي روت ال��ح��م��ى م��ن ال��ع��ق��ي��ق أرض وت��ب��دل��وا
خ��ي��م��وا ال��م��ت��ي��م ق��ل��ب وف��ي ن��زل��وا، م��ه��ج��ت��ي ف��ي وإن��م��ا ال��ع��ذي��ب، ن��زل��وا
أس��ل��م��وا َم��ن وس��ل��م��وا ال��غ��رام، ن��ار أودع��وا َم��ن ودَّع��وا ل��و ض��ره��م، م��ا
أت��ه��م��وا أو أن��ج��دوا أو أي��م��ن��وا أو أش��أم��وا أو أع��رق��وا إن ال��ح��ش��ا ف��ي ه��م
م��ع��ه��م ع��ي��ش��ي ف��ص��ف��و ال��م��زار ب��ع��د وإن ق��ل��ب��ي، م��ن ال��ف��ك��ر م��ج��ال وه��م
أع��ظ��م ال��ت��ف��رق ول��ك��ن ع��ن��دي، ه��ج��رك��م أع��ظ��م ك��ان م��ا أح��ب��اب��ن��ا،
ال��دم ب��ع��دك��م س��ح ول��ك��ن ج��ف��ن��ي ال��ك��رى ط��رق م��ا وال��ل��ه ف��ال غ��ب��ت��م
ق��ل��ت��م م��ا ل��ق��ي��ت��ُم ال ه��ي��ه��ات ب��ع��دك��م ص��ب��ور أن��ي وزع��م��ت��م
ه��م ه��م ال��ذي��ن ه��م ال��ذي��ن ق��ل��ُت: ص��ب��اب��ة أه��ي��م ب��َم��ن س��ئ��ل��ت وإذا
األك��رم وال��س��واد ال��س��وي��دا وس��ط وب��م��ق��ل��ت��ي ب��م��ه��ج��ت��ي ال��ن��ازل��ي��ن
خ��ن��ت��م ��ا ل��مَّ ال��ع��ه��د ح��ف��ظ��ت أن��ي س��وى أع��رف��ه ال��ب��ع��د ف��ي ل��ي ذن��ب ال
ن��م��ت��م ل��م��ا وس��ه��رت ج��رت��م، ـ��ا ـَّ ل��م�� وع��دل��ت ظ��ع��ن��ت��م، ح��ي��ن ف��أق��م��ت
ت��ض��رم ش��وق ن��ار ف��ف��ي��ه رف��ًق��ا ص��دوده��م ب��ن��ار ق��ل��ب��ي م��ح��رًق��ا ي��ا
م��ن��ك��م ب��ق��رب إال ت��ن��ط��ف��ي ال ص��ب��اب��ة ل��ه��ي��ب ف��ي��ه أس��ع��رت��م
ال��م��رزم ال��غ��م��ام ض��ن إذا دم��ع��ي س��ق��ي��ت��م ال��ع��ذي��ب أرض س��اك��ن��ي ي��ا
غ��ب��ت��م م��ذ م��ح��ف��وظ��ة وع��ه��ودك��م م��زارك��م وش��ط م��ن��ازل��ك��م ب��ع��دت
ف��ت��ح��ك��م��وا م��ه��ج��ت��ي ف��ي ح��ك��م��ت��ه��م ج��ن��وا ق��د ف��ي��م ل��ألح��ب��اب ل��وم ال
ال��م��س��ل��م ال��وداد ح��ف��ظ ف��ل��ط��ال��م��ا ب��ذك��رك��م أع��م��روه ق��ل��ب��ي أح��ب��اب
ال��م��غ��رم ال��ف��ؤاد ي��ل��ق��ى م��ا ب��ع��ض ع��ن ت��خ��ب��رك��م ال��ص��ب��ا ري��ح واس��ت��خ��ب��روا
ن��ت��ظ��ل��م؟ ل��م��ن س��ب��ب، وال ج��رم ل��ن��ا وم��ا ق��ادري��ن ت��ظ��ل��م��ون��ا ك��م
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وه��ج��رت��م وق��ط��ع��ت��م ون��أي��ت��م وظ��ل��م��ت��م وب��ع��دت��م ورح��ل��ت��م
ال��م��ح��رم؟ ال��ح��رام ال��ب��ي��ت ع��ن ي��س��ل��و وه��ل أب��ًدا أس��ل��وك��م ال ه��ي��ه��ات
خ��ن��ت��م إذ ال��ه��وى أس��ب��اب وح��ف��ظ��ت ق��ط��ع��ت��م ح��ي��ن واص��ل��ت ال��ذي وأن��ا
م��ل��ت��م ��ا ل��مَّ ال��ده��ُر وم��اَل ظ��ل��ًم��ا ج��رت��م ل��م��ا ع��ل��يَّ ال��زم��ان ج��ار
األس��ه��م ب��ج��ان��ب��ي��ه ي��م��ر ه��دف وك��أن��ن��ي ف��راق��ك��م ب��ع��د وغ��دوت
ال��دره��م وق��لَّ ب��ه��ا ال��ص��دي��ق ق��لَّ ب��ب��ل��دة ال��ف��ؤاد م��ق��ه��ور ون��زل��ت
وي��ب��ه��م ال��ل��ب��ي��ب ف��ك��ر ب��ه��ا ي��ص��َدى ب��ه��ائ��م ش��خ��وص خ��ل��ق��وا م��ع��ش��ر ف��ي
ي��ف��ه��م��وا ل��م خ��وط��ب��وا أو ي��ع��ل��م��وا، ل��م ع��ل��م��وا أو ي��ك��رم��وا، ل��م ك��ورم��وا إن
م��ن��ه��م ك��ث��ي��ر ف��ي ي��ع��رف إح��س��ان ال��ـ وال ع��ن��ده��م اآلداب ت��ن��ف��ق ال
وي��ق��دم��وا ف��ي��ق��دم��وا ال��ك��الم ه��ج��ر ي��س��م��ع��وا ح��ت��ى ال��م��ع��روف ع��ن ص��م
م��ن��ه��م69 أس��ري وي��ف��ك ل��ه��م زه��دي ف��ي وي��زي��د ع��ن��ه��م ي��غ��ن��ي ف��ال��ل��ه

يف أسري وهو الرشيد قالها والتي أخيه، قصيدة عن بها أجاب التي القصيدة فهذه
موضوعة، قصة هي إنما لنفسه، اإلمامة دعوته قصة أن من إليه ذهبنا ما تؤيِّد اليمن،
يقدِّروا لم الذين أعدائه عن يتحدَّث وإنما عنها، يعتذر ولم إليها يُِرشْ لم فالرشيد
وهم املعروف، عن صم فهم إليهم، إحسانه يقدِّروا ولم عندهم، اآلداب تنفق فلم شعره،
مثل يقول ثم لنفسه، اإلمامة يطلب الذي بالرجل يكن لم فالرشيد بهائم». «شخوص

القول. هذا
والنسب، العلم من ومنزلته وفضله جاللته عىل ياقوت: وصفه كما الرشيد كان
مبسوط وأنف غليظة شفة ذا الخلقة، سمج الوجه، جهم الجلدة، أسود املنظر، قبيَح
الرشيد إن قيل: فقد به، مرص شعراء تهكُّم يف سببًا ذلك فكان قصريًا،70 الزنوج كخلقة

رزيك: بن الصالح امللك يخاطب األخفش الرشيف فقال املطبخ، عىل ويل

أَخ��ا ل��ه��ذا ه��ذا ف��ي��ص��ب��ح أش��ك��ال��ه ال��ش��يء ع��ل��ى ي��ول��ي

ص٦٢. ج٤، األدباء: معجم 69

ص٥٨. ج٤، األدباء: معجم 70
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ال��م��ط��ب��َخ��ا71 ال��م��ط��ب��خ ع��ل��ى ف��ول��ى ال��زب��ي��ر اب��ن ال��م��ط��ب��خ ع��ل��ى أق��ام

الشعراء من وجماعة هو الصالح امللك عند ليلة اجتمع أنه ذلك يف يُرَوى ومما
الرشيد؛ سوى بالصواب عنها يجب فلم اللغة، يف مسألة الصالح فألقى والفضالء؛
فهًما. أتوقد وجدتني إال مسألة عن قطُّ ُسِئلت ما الرشيد: فقال الصالح، به فأُعِجب

قادوس: ابن الشاعر فارتجل

ف��ه��َم��ا ال��ن��اس ك��ل وُف��ْق��ُت ـ��ت، خ��ل��ق��ـ ن��ار م��ن ق��ل��ت: إن
ف��ح��َم��ا ص��رَت ح��ت��ى أط��ف��اك ال��ذي ف��م��ا ص��دق��َت، ق��ل��ن��ا:

بقوله: أخرى مرة قادوس ابن وهجاه

راس��َخ��ا ال ال��ع��ل��م ف��ي وخ��اس��ًرا ح��ك��م��ة ب��ال ل��ق��م��ان ش��ب��ه ي��ا
ال��س��ال��َخ��ا األس��ود ت��دع��ى ف��ص��رَت ك��ل��ه��ا ال��ورى أش��ع��ار س��ل��خ��ت

صورة نقش أرادت التي املرأة مع الجاحظ بقصة أشبه هي قصة عنه وتروى
جعلته التي األسباب من كانت وِقَرصه ودمامته سواده ولعل الخاتم، عىل الشيطان
وغدرهم اإلخوان وفاء لعدم حزن سمة شعره يف يظهر وأن والناس، الدهر ذم من يكثر

اليمن: يف وهو أنشد فقد به،

ب��م��ن��ص��ف ظ��ف��رت ق��د ب��أن��ي ظ��ن��ن��ت م��ا ب��ع��د رح��اب��ك ف��ي ظ��ن��ي خ��اب ل��ئ��ن
م��وق��ف ك��ل ل��دى ش��ك��ري ب��ه��ا م��ل��ك��ت م��ن��ة ك��ل ق��ل��دت��ن��ي ق��د ف��إن��ك
ي��ف��ي72 َم��ن األرض ف��ي ل��ي��س أن وأع��ل��م��ت��ن��ي ص��اح��ب ك��ل ح��ذرت��ن��ي ق��د ألن��ك

الخريدة. 71
٣٦ب. ورقة الخريدة: 72
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مرص: يف وهو أخرى مرة وأنشد

وج��ي��ران��ي أه��ل��ي الق��ي��ت َم��ن وأظ��ل��م ب��أس��ره��م األن��ام ظ��ل��م��ي ع��ل��ى ت��واص��ى
ش��ي��ط��ان73 أل��ف ال��ورى دون ول��ي ب��س��وء، ي��ك��ي��ده ج��ن ش��ي��ط��ان ام��رئ ل��ك��ل

النظر ٥٥٩ه سنة ويل وابنه، شاور بالوزير ثم رزيك بآل الزبري بن الرشيد اتصل
محارصته أثناء األيوبي الدين بصالح اتصل ثم باإلسكندرية، السلطانية الدواوين عىل
أيام ويف باإلسكندرية، الرشيد فاختفى عليه، شاور غضب سبب ذلك فكان اإلسكندرية،

األبيات: هذه قالقس ابن إليه أرسل اختفائه

ق��ط��وع ال��وص��ول ال��ود ذو ف��خ��ل��ك ن��س��وع وال��وص��ول داًرا ت��دان��ي��ت
رب��ي��ع غ��م��ام ي��ا م��ن��ه��ا ت��أن��ق ال��ت��ي م��ح��اس��ن��ك ت��ح��ج��ب ول��م ح��ج��ب��ت
ي��ض��وع وه��و ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت ي��ص��ان وه��ك��ذا ف��ض��ع��ت ص��ون ف��ي وض��ي��ع��ت
ض��ل��وع ع��ل��ي��ه ض��م��ت ق��د ل��ك��ال��ق��ل��ب ع��م��رت��ه ق��د ال��ذي وال��ب��ي��ت وإن��ك
ي��روع ي��روق إذ ب��ك��ف ل��ي��ن��ض��ى ج��ف��ن��ه الزم ال��ع��ض��ب إال أن��ت وم��ا
ب��دي��ع اإلل��ه ص��ن��ع م��ن ذاك ف��م��ا ك��م��ام��ه ب��دي��ع زه��ر ع��ن س��ي��ف��ت��ق
ط��ل��وع م��ن��ه ك��ان ق��د س��ي��م��ا وال دج��ن��ة ش��ري��ق ص��ب��ح ع��ن وت��س��ف��ر
رب��وع ال��رب��وع ه��ات��ي��ك ف��وق ل��ه��ا م��غ��ي��رة ال��ك��رام ي��اب��ن ب��ه��ا ك��أن��ي
ودروع أش��رق��ت وب��ي��ض وب��ي��ض، ذب��ل ك��ال��ب��ح��ر ال��ب��ر ت��ري��ك ب��ح��ي��ث
رف��ي��ع ال��رف��ي��ع ال��ع��ال��ي وال ب��ع��ي��د، ع��ل��ي��ه��م ال��ب��ع��ي��د ال ح��رب وف��رس��ان
س��م��ي��ع74 األص��م ال��ش��ه��ر ف��ي وإن��ك ق��ائ��ل ف��إن��ي ت��ع��ج��ب ال ب��ذل��ك

طرطور، رأسه وعىل جمٍل عىل وأُشِهر عليه، ُقِبض أن إىل مختفيًا الرشيد وظلَّ
الحال: هذه عىل وهو ينشد الرشيد فكان منه، ينال َمن ووراءه

الخريدة. 73
ص٦٥. قالقس: ابن ديوان 74
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ف��ه��اِت��ه��ا ال��ك��رام ب��ه ت��ه��ي��ن م��م��ا ب��ق��ي��ة زم��ان ي��ا ع��ن��دك ك��ان إن

أيام بعد شاور يُدَفن أن االتفاق غريب ومن ُشِنق، حيث ودفن شنًقا ُصِلب ثم
الرشيد صديقه الحباب بن الجليس ورثى الرشيد. فيه ُدِفن الذي املكان نفس يف قليلة

بقوله:

ق��ف��ر ب��ب��ع��دك ال��ع��ال وم��ح��ل ف��ق��ر ب��ع��دك ال��م��ك��رم��ات ث��روة
ت��م��ر ح��ي��ث األي��ام وت��م��ر ال��دي��اج��ي ح��ل��ل��ت إذا ت��ج��ل��ى ب��ك
ع��ذر75 إي��اب��ك س��وى م��ن��ه ل��ي��س ذن��بً��ا م��س��ي��رك ف��ي ال��ده��ر أذن��ب

القايضالجليس

السعدي، الجليس بالقايض املعروف الحباب بن الحسني بن العزيز عبد املعايل أبو هو
يف اليمني عمارة بهم يقتدي كان الذين الثالثة الشعراء أحد وهو الدين،76 بأمني َب ولُقِّ
والرشيد، املهذب الزبري ابنا هما اآلَخران واالثنان رزيك، بن طالئع الصالح امللك مدح
القريض، يف إنتاًجا وأقلهم الشعر، يف جودًة الثالثة أقل كان الجليس أن إيلَّ يُخيَّل ولكن
يهتم ال جعله الفائز،77 أيام الخالل بن املوفق مع اإلنشاء ديوان يف عمله كان وربما
امللك استدعاء يف قصيدته كانت كيف رأينا وقد الزبري، ابني زميليه اهتمام بالشعر
له الجليس أن يذكرون والقدماء الظافر، الخليفة بثأر لألخذ الصعيد من الصالح

بقوله: لذلك ومثَّلوا شعره، يف املبدعة املعاني

ذك��ور وه��ي ال��ق��وم ب��أي��دي ت��ح��ي��ض ال��وغ��ى ف��ي ال��ص��وارم أن ع��ج��ب وم��ن
ب��ح��ور78 واألك��ف ن��اًرا ت��أج��ج أك��ف��ه��م ف��ي أن��ه��ا ذا م��ن وأع��ج��ب

ص٥١. ج١، خلكان: ابن 75
املرصية. الكتب بدار خطية نسخة ص٢١٨٧، ج١٢، هللا: فضل البن األبصار مسالك 76

ص٣٧٨. ج١، الوفيات: فوات 77

ص٣٧١. ج٥، الزاهرة: النجوم 78
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األول، البيت يف بها أتى التي الصورة هذه يف القدماء أعجب الذي ما أدري وال
مقطوعاته ومن الثاني، بالبيت أعجب كنُت وإن القدماء، كإعجاب بها أعجب ال فإني

بطبيب: يتهكم قوله لنا ُحِفظت التي

ب��ع��س��ك��ري��ن ال��م��ل��ح ال��س��ق��م م��ن غ��زان��ي ق��د م��ن ب��ل��ي��ت��ي وأص��ل
وب��ي��ن��ي ع��اف��ي��ت��ي ب��ي��ن ي��ف��رق ب��ي��ن ك��غ��راب ط��ب��ه ط��ب��ي��ب
ب��ن��س��خ��ت��ي��ن ال��ش��ب��اب ل��ه��ا ف��ع��اد وب��اخ��ت ش��اخ��ت وق��د ال��ح��م��ى أت��ى
ح��ن��ي��ن أو س��ن��ان ع��ن ح��ك��اه ل��ط��ي��ف ب��ت��دب��ي��ر ودب��ره��ا
ن��وب��ت��ي��ن79 ب��ح��ذق ف��ص��يَّ��ره��ا ي��وم ك��ل ف��ي ن��وب��ة وك��ان��ت

طبيب: مدح يف قوله ثم

وال��س��داد ال��ط��ب ف��ض��ي��ل��ة وج��د أب ع��ن وارثً��ا ي��ا
ب��ال��ب��ع��اد ال��ج��س��م ع��ن ه��م��ت ن��ف��س ك��ل رد وح��ام��ًال
ف��س��اد80 ب��ال ك��ونً��ا ل��ع��اد ده��ًرا ط��ب��ب��ت ق��د ل��و أق��س��م

الخلفاء جليس كان ألنه بالجليس َب ولُقِّ الدولة، رجال كبار من الجليس وكان
فيه،81 مدائحهم وينشدونه به، يلوذون عرصه شعراء رأينا أن غرو فال إليهم، مقرَّبًا

قوله: منها قصائد بعدة قالقس ابن مدحه فقد

ال��غ��م��ي��م رب��ى ال��غ��م��ام روى ف��ال ال��رس��وم ع��اف��ي إل��ى ط��رب��ي ع��ف��ا
وال��ن��دي��م ال��م��دام��ة أخ��ا ف��ص��رت وال��ف��ي��اف��ي ال��م��ن��ازل أب��ا وك��ن��ت
ري��م أم س��وال��ف م��ن وأدن��و ك��رم ب��ن��ت س��الف��ة إل��ى أم��ي��ل
ال��ه��م��وم ش��ي��اط��ي��ن ق��ذف��ت ب��ه��ا راح ن��ج��وم ل��ل��س��رور ه��دت��ن��ا

ص٣٧٨. ج١، فوات: 79

نفسه. املصدر 80
ص٢٢٦. ج٢، الخطط: 81
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ال��ن��ج��وم درر م��ن ال��ل��ي��ل ب��ج��ي��د ت��ب��دى م��ا ي��ل��ق��ط ال��ص��ب��ح وك��ف
ب��األث��ي��م أول��ى اإلث��م ف��ش��رب راح ك��أس راح��ي ت��وج��ت ف��إن
ك��وم��ي أك��وار ب��ع��زم��ت��ي ع��م��رت وف��ري أوك��ار أق��ف��رت ول��م��ا
خ��ي��م وح��داة ن��ج��دة أزم��ة اس��ت��ن��ج��دت��ه��ا ال��ج��ل��ي��س ال��ق��اض��ي إل��ى
ت��م��ي��م ف��ي أودع ال��ف��ض��ل ت��م��ام ه��ذا ال��ده��ر: ل��س��ان ل��ه��ا ف��ق��ال
ع��دي��م وغ��ن��ي ق��اص��د، ه��داي��ة وب��ح��ر ض��ح��ى ش��م��س ب��ي��ن ت��ق��س��م
ع��م��ي��م ون��دى م��ج��رب ب��رأي وج��دب خ��ط��ب ظ��ل��م��ت��ي وج��ل��ى
ال��ك��ري��م ال��ط��ب��ع إل��ى خ��الئ��ق��ه ف��ج��اذب��ت��ه ح��اس��دي��ه وم��ل��ك
غ��ي��وم ف��ي ت��ب��دى ش��م��س س��ن��ا ول��راح��ت��ي��ه ل��وج��ه��ه ع��ج��ب��ت
ب��ال��ل��ئ��ي��م أول��ى ال��ع��ي��ش أل��ي��م ف��ق��ل��ن��ا ك��ب��ا م��داه وم��طَّ��ل��ب
ال��رم��ي��م ال��ط��رب م��ع��اط��ف ن��ط��ق��ت م��ا إذا ب��ه��ا أه��ز وق��اف��ي��ة
ال��م��ق��ي��م82 س��ف��ر ت��رى م��ا وأع��ج��ب ث��ن��اه ب��ه��ا أق��ام وإن ت��س��ي��ر

وصف يف قصيدة أنشد الذي مقدام، بن داود سليمان أبو الدولة ريض ومدحه
ومنها: الجليس، فيها ومدح حاله

خ��ي��ال��ي ي��ج��ل��ب��ه ال��رزق ك��أن خ��م��ول��ي ع��ل��ى ت��ل��وم ب��ك��رت وق��د
ال��م��ح��ال ع��ي��ن وذاك��م ـ��راء ال��ث��ـ أح��وي ب��ال��ح��رص أن��ن��ي ت��ق��در
ال��م��ع��ال��ي إل��ى ت��ه��ب أال ه��ب��ل��ت ق��ول��ي إرش��اد رأت إذا ت��ق��ول
ال��وص��ال إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن ق��دي��ًم��ا ال��دن��ي��ا ي��ع��ش��ق ل��م وم��ن
ال��زالل ال��م��اء م��ن ب��ه م��ت��ح��ت دالء ف��ي دل��وك أدل��ي��ت ول��و
ق��ذال��ي ع��ل��ى ي��رد ب��ل��ل ب��ال ول��ك��ن دل��و م��ن أدل��ي��ت وك��م
س��ال ال��ك��ث��ر ط��الب ع��ن أن��ا وال راٍض ال��ن��زر ب��ال��ك��ف��اف أن��ا وال
ال��م��ع��ال��ي83 أب��ي ال��ع��زي��ز ع��ب��د ع��ل��ى اع��ت��م��ادي ق��ب��ل م��ن ذاك ول��ك��ن

قصائد. بعدة اليمني عمارة الشاعر مدحه كما

ص١٠٠. قالقس: ابن ديوان 82

٩٩ب. ورقة الخريدة: 83
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بهجاء مولًعا كان الصياد بابن املعروف البدر بن هللا هبة القاسم أبا الشاعر ولكن
من أكثر أنشد الصياد ابن إن قيل: حتى الكبري، بأنفه التهكم كثري الجليس، القايض
الذي قادوس بن الفتح أبو الشاعر له انترص أن إىل الجليس،84 أنف يف مقطوعة ألف

بقوله: الصياد ابن هجا

ت��ع��اب ل��ي��س��ت ال��ت��ي ـ��م ال��ش��ـ أن��وف��ن��ا ي��ع��ي��ب َم��ن ي��ا
اك��ت��س��اب85 ال��ش��م وق��رون��ك رب��ن��ا خ��ل��ق��ة األن��ف

مات ملا إنه وقيل واحد، بشهر الزبري بن املهذب قبل ٥٩١ه سنة الجليس وتويف
فعله الناس فاستقبح مذهبة، بثياب جنازته يف ومىش املهذب، به شمت الحباب ابن
قوله فمن قالقس، ابن منهم الشعراء من عدٌد الجليس ورثى السبب،86 بهذا ونقص

ابنيه: ويمدح الجليس، يرثي

م��س��اويَ��ا ع��دن ال��ده��ر ح��س��ن��ات ف��ي��ا ال��ت��س��اوي��ا ال��ك��م��ال، م��ات وق��د ع��ل��م��ن��ا،
م��وازيَ��ا ع��دم��ن��ا ل��م��ا ف��أع��وزن��ا م��واس��ي��ا ال��م��ص��اب ف��ي ن��رج��ي وق��م��ن��ا
ال��ع��وال��يَ��ا ال��ك��م��اة ف��ي��ه��ا ت��ن��ت��ص��ر ول��م ت��ج��دل��ت ال��م��ع��ال��ي أن ش��ج��ا وم��م��ا
ف��ؤاديَ��ا خ��دع��ت ل��ك��ن��ي ف��أي��ق��ن��ت ع��ل��م��ت��ه ل��و م��ص��رع ف��ق��ال��وا: س��أل��ت
رج��ائ��يَ��ا ج��ن��اح ي��أس��ي ع��ن ت��ق��ل��ص ال��م��ن��ى ع��ل��ى ال��م��ن��ون ك��ف اح��ت��وت ف��ح��ي��ن
ون��اع��يَ��ا ب��ش��ي��ًرا ي��ل��ق��ى أن ب��د ف��ال غ��ائ��ب ك��ل ع��ن ال��رك��ب��ان ي��س��أل وم��ن
ال��ق��واف��يَ��ا ع��ق��رت ع��ق��ًرا أس��ت��ط��ع ول��م ق��اع��ًدا ال��وج��د ن��ح��وه ب��ي س��رى ول��م��ا
ش��واديَ��ا ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ذك��ر ش��وائ��د ن��وادبَ��ا ب��ال��ن��وادي م��ن��ه��ا وس��ي��رت
ق��اض��يَ��ا ال��ح��د ق��اض��ب إال ك��ان وم��ا ح��ده ال��ده��ر ف��ل��ل ج��دال وع��ض��ب
ع��اش��يَ��ا ع��اش أض��واؤه خ��ب��ت ف��ل��م��ا ال��ه��دى خ��اب��ط ب��ه أس��رى ه��دى ون��ور
ب��اك��يَ��ا وب��ال��غ��ي��ث م��ل��ط��وًم��ا وب��ال��ب��رق ن��ائ��ًح��ا ب��ال��ج��و ال��رع��د ق��ام ل��م��ن��ع��اه

ص٧. ج١، الوفيات: فوات 84

نفسه. املصدر 85
ص١٢٤. نفسه: املصدر 86
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ال��ن��واص��يَ��ا م��ن��ه��ا ال��ص��ب��ح أش��اب أن إل��ى غ��دائ��ر ن��ور ال��ظ��ل��م��اء وأس��ل��ب��ت
ص��اديَ��ا ال��م��اء ف��ي ال��ري ح��ت��ى ف��خ��ل��ف ص��ائ��ًدا ال��م��خ��ات��ل ال��ده��ر ت��خ��رم��ه
ش��اك��يَ��ا ع��ن��ه ي��ش��ت��ه��ي ال ك��م��ا ل��راح م��ح��س��ًدا ال��س��الح ش��اك��ي رام��ه ول��و
ع��اديَ��ا و«ش��داد» «ع��اد» ع��ل��ى وش��د «ج��ره��ًم��ا» ق��ب��ل م��ن ال��ده��ر ج��ر وه��ي��ه��ات
ال��ت��ص��اف��يَ��ا ي��ش��رب��ان زم��انً��ا أق��ام��ا م��ا ب��ع��د «ج��ذي��م��ة» ن��دم��ان��ي وك��در
ب��واق��يَ��ا ص��ال��ح��ات ف��اس��م��ع ل��ف��ق��دك أق��م��ت��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ج��ل��ي��س
ت��ع��ازيَ��ا اس��ت��ح��ال��ت ك��ي��ف أس��ًف��ا ف��وا ت��ه��ان��ئً��ا ع��ل��ي��ك أج��ل��وه��ا ك��ن��ت وق��د
م��راث��يَ��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن م��ألت ح��الك ت��وارث��ا ال��ل��ذان س��ل��ي��الك ول��وال
ه��يَ��ا ك��م��ا ب��اق��ي��ات ق��ل��ب��ي وأع��الق ت��ص��ب��ر ث��وب ع��ن��ك أل��ب��س��ان��ي ه��م��ا
ال��غ��واديَ��ا ال��رائ��ح��ات ي��س��ق��ي ك��ان وإن ص��وب��ه ض��ري��ح��ك ال��غ��ادي ال��رائ��ح س��ق��ى
ال��م��آق��يَ��ا87 ال��دم��اء ب��أس��راب ت��س��ي��ل ع��ق��ي��رة ال��ق��ل��وب ف��ي��ك ب��رح��ت وال

اليمني عمارة

لم أنه من بالرغم الفاطمي، العرص شعراء فحول بأسماء اسمه يقرن الذي الشاعر هو
قاسم مكة أمري من برسالة ٥٥٠ه سنة األول ربيع يف مرص عىل وفد ولكنه مرصيٍّا، يكن
مطلعها: التي قصيدته وأنشد الخليفة، بقرص الذهب قاعة عمارة فأدخل هاشم، بن

ال��ن��ع��م م��ن أول��ت ب��م��ا ي��ق��وم ح��م��ًدا وال��ه��م��م ال��ع��زم ب��ع��د ل��ل��ع��ي��س ال��ح��م��د

فأغدقوا بقصيدته، القرص ورجال الصالح امللك ووزيره الفائز الخليفة فأعجب
كبار يضم الذي مجلسه عمارة يحرض بأن الوزير فأمر وعطاياهم، نعمهم الشاعر عىل
وابن اإلنشاء، ديوان صاحب الخالل وابن الجليس، أمثال بمرص والعلم األدب رجال
٥٥٠ه سنة شوال حتى بمرص عمارة ومكث وغريهم، … الزبري بن واملهذب قادوس،
هذه ويف اليمن، األصيل وطنه إىل ٥٥١ه سنة صفر يف رحل ومنها مكة، إىل عاد ثم

ص١١٥. قالقس: ابن ديوان 87
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امللك وبني بينه يسفر أن مكة أمري منه فطلب الحج، فريضة لتأدية ذهب نفسها السنة
حياته. سني من بقي ما أمىض حيث مرص إىل فجاء أخرى، مرة الصالح

طالئع الصالح امللك وزارة منذ عليها مرت التي باألحداث بمرص عمارة اتصل
الحقبة هذه إبَّان الدولة برجال الوثيقة لصلته الفاطمية؛ الدولة انقرضت حتى رزيك بن
إبَّان مرص تاريخ عىل تطلعنا التي والوثائق السجالت من عمارة شعر ويَُعدُّ الزمان، من
بقي الذي الجزء فإن الفاطمية، الدولة زوال إىل ْت أدَّ التي املضطربة، السنوات هذه
فقد السنني؛ هذه يف بمرص ْت أَلمَّ حادثة كل يف أنشد أنه عىل يدل عمارة شعر من لنا
كبار هم الذين األمراء يمدح وكان األمور، مقاليد بيدهم كان الذين الوزراء يمدح كان
لكتابة مادة منها وجد أنه كما املدائح، لهذه مناسبت الحوادث من فوجد الدولة، رجال
األيام هذه تاريخ عن املصادر أوثق وهو املرصية»، الوزراء أخبار يف العرصية «النكت
وأيام املرصية باألعياد اإلشادة يف مرص شعراء شاَرَك أنه كما الفاطمية، مرص أيام من
يتحوَّل ولم ملذهبه، متعصبًا كان بل املذهب، سنيَّ كان عمارة أن نعلم ونحن املواسم،
الفاطميني، مذهب يعتنق لكي معه واألمراء الوزراء محاولة من بالرغم املذهب، هذا عن
شعراء من غريه مع وأسهم مرص، يف يجري كان بما تأثَّر عمارة فإن كله ذلك ومع
ونستشهد قبُل. فيما ذلك من طرًفا ذكرنا وقد الفاطميني، بعقائد اإلشادة يف مرص
للملك مدًحا وضمنها عاشوراء، يف البيت أهل رثاء يف قالها التي النونية بقصيدته اآلن

أولها: التي القصيدة وهي الصالح،

ال��ح��ان��ي ال��ش��ف��ي��ق ك��ن��ت وإن ف��ي��ه، ي��ل��ح��ان��ي أن أج��ل ال��غ��رام ش��أن
ال��س��ل��وان م��ط��ام��ع ال��غ��رام ص��ل��ة ب��ه ق��ط��ع��ت ال��ذي ال��ص��ب ذل��ك أن��ا
ل��ل��ش��ان��ي ش��أن��ه خ��ف��ي��ة ف��ب��دت ب��ض��م��ي��ره ص��دره زج��اج��ة م��ل��ئ��ت
اإلع��الن ي��د ف��ي أس��ي��ًرا س��رى ف��غ��ادرت ال��دم��وع ب��م��وث��ق��ه��ا غ��درت
األج��ف��ان ودائ��ع ي��ب��ي��ح وج��د ب��ع��ذره��ا ف��ق��ام أج��ف��ان��ي ع��ن��ف��ت

عمارة: يقول وفيها

ت��ري��ان؟ ال��ذي ف��م��ا ال��رش��اد، رأي ال��ه��وى م��ج��ان��ب��ة وف��ي ص��اح��ب��ي ي��ا
ال��ع��ص��ي��ان ط��اع��ة ع��ن ال��ن��ه��ى ت��ن��ه��ى س��ل��و ال��ص��ب��اب��ة ك��ف ع��ل��ى ق��ب��ض��ت
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داِن وه��م ق��اٍص وت��ج��ل��د خ��اذل ص��ب��ر ب��ي��ن وق��ل��ب��ي أم��س��ي
األح��زان ن��واع��ب ال��رس��ول آل ل��ن��ادب ال��ك��الم ح��زن س��ه��ل��ت ق��د
وس��ن��ان م��ه��ن��د ن��ص��ر ف��ات إن ون��ص��ره ال��ل��س��ان م��ش��اي��ع��ة ف��اب��ذل
وال��خ��ذالن ال��ده��ر ش��ك��وى ت��ش��ب��ي��ب وظ��ل��م��ه��م ال��وص��ي ب��ن��ي ح��دي��ث واج��ع��ل
ال��ش��ن��آن غ��ارة وش��ن��ت س��ف��ًه��ا «م��ح��م��د» آل إرث أم��ي��ة غ��ص��ب��ت
ب��ال��ب��ه��ت��ان ال��ب��ره��ان وت��ق��اب��ل أه��ل��ه��ا ال��خ��الف��ة ف��ي ت��خ��ال��ف وغ��دت
ال��ع��دوان وغ��ارب ال��ن��ف��اق ظ��ه��ر ب��رك��وب��ه��ا أح��الم��ه��ا ت��ق��ت��ن��ع ل��م
س��ف��ي��ان» «أب��و ل��ه��م ي��ب��ن��ه��ا ل��م ن��ب��وي��ة رت��ب��ة ف��ي وق��ع��وده��م
اإلي��م��ان ف��ي ال��ك��ف��ر ب��ث��أر أخ��ذوا أن��ه��م ذل��ك ب��ع��د أض��اف��وا ح��ت��ى
ال��ن��ق��ص��ان ف��ي ي��زي��د «ي��زي��د» ت��رك��ت زي��ادة ال��ق��ب��ي��ح ف��ي «زي��اد» ف��أت��ى
«م��روان» ب��ن��و ب��ه��م وت��ش��ب��ه��ت س��وق��ه��ا أق��ام��وا «ح��رب» ب��ن��و ح��رب،
ال��ل��ه��ف��ان وم��ع��ون��ة ال��ورى غ��ي��ث أك��ف��ه��م ال��ذي��ن ال��ن��ف��ر ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
م��ك��ان ب��ك��ل ص��رع��ى وج��س��وم��ه��م ث��ن��ي��ة ب��ك��ل م��زق أش��الؤه��م
ب��ال��خ��س��ران ال��رب��ح ج��زي��ل ب��اع��ت أم��ة ب��ال��ت��م��ال��ئ ع��ل��ي��ه��م م��ال��ت
ال��ق��رآن ش��واه��د ف��ي��ه ب��ال��ن��ص ل��ه��م ش��ه��دت ال��ذي ال��ح��ق ع��ن دف��ع��وا
«غ��س��ان» م��ن ال��م��خ��ت��ار ب��ال��ص��ال��ح أي��دوا ل��و ب��ه أواله��م ك��ان م��ا
ال��ث��ان��ي88 ع��ل��ي��ه أرب��ى أول ك��م والئ��ه ص��دق ال��م��خ��ت��ار أن��س��اه��م

ويف عاداتهم، يف القوم جارى الشاعر أن عىل تدل عمارة شعر من القصيدة فهذه
يف مرص شعراء من غريه عن يتخلف أن يستطع لم ولكنه يتشيَّع، لم فهو أشعارهم،
يف قصائد عدة فله احتفاالتهم، يف املرصيني وشاَرَك مآتمهم، أيام يف البيت أهل رثاء

العاضد: مدح يف وخمسمائة وخمسني تسع سنة أنشده ما ذلك من الخليج، كرس

وال��ِح��ج��ر وال��ن��ح��ل ال��ن��م��ل ع��ل��م ووارث وال��ِح��ج��ِر ال��رك��ن ص��اح��ب ف��ه��ذا س��ج��وًدا

بعدها. وما ص٣٦٣ النكت: 88
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يقول: وفيها

ف��ط��ر وم��ن ش��ري��ف ص��وم م��ن ت��زورك م��واس��ًم��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ت��م��ل
ش��ه��ر إل��ى وش��ه��ر ع��ام إل��ى ف��ع��ام م��ق��ب��ل ب��ج��دك س��ع��د ي��واص��ل��ه��ا
ال��ك��س��ر م��ن ال��رع��اي��ا ج��ب��ر إل��ى رك��ب��ت وإن��م��ا ال��خ��ل��ي��ج ك��س��ر إل��ى رك��ب��ت
ن��ه��ر إل��ى ي��س��ي��ر ب��ح��ر م��ن ت��ع��ج��ب��ت ال��ظ��ب��ا م��ن ب��ح��ًرا ال��ب��ر رأي��ت ول��م��ا
ال��س��م��ر ب��األس��ل ال��ري��ح ه��ب��وب ي��س��د أرع��ن زح��ف ف��ي ال��س��د ب��ف��ت��ح غ��دوت
ال��ف��ج��ر ب��س��ن��ا م��ط��ب��وع��ة أس��ن��ت��ه ك��أن��م��ا ف��ج��ًرا ال��ن��ق��ع ظ��الم ي��رد
س��ط��ر إل��ى ي��ض��اف س��ط��ر ك��ت��ائ��ب��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة م��ن��ه ال��ب��ي��داء ع��ل��ى ك��أن
وال��ن��ص��ر ال��ع��ز غ��رة ع��ل��ي��ه��ا رأي��ت وب��ن��وده أع��الم��ه خ��ف��ق��ت إذا
وال��ب��ر وال��ع��دل ب��اإلح��س��ان ت��ط��رز ح��ل��ة ف��وق��ك ال��ت��أي��ي��د خ��ل��ع وق��د
ال��ذك��ر م��ح��ك��م ف��ي ال��ل��ه ح��ك��م وح��اف��ظ م��ح��م��د ب��ن ال��ح��اف��ظ م��ج��د أوارث
ال��ذخ��ر89 ب��ال��ن��اص��ر ال��رح��م��ن ف��م��ت��ع��ك دع��وة ص��ال��ح ال��ل��ه اس��ت��ج��اب م��ا إذا

الفاطمي، العرص يف مرص يف كان بما يتأثَّر أن إىل السني الشاعر هذا اضطر وهكذا
أن إىل بالفاطميني تأثُّره به بلغ بل شعره، يف منها فأكثر الفاطميني بعقائد يتأثَّر وأن
أعداؤهم بهم وشمت املرصيني، جميع عنهم تخىلَّ الذي الوقت يف عليهم ويثني يرثيهم
كله، الوفاء لهم وفيٍّا كان املذهب السني اليمني فعمارة السنة، أهل وجمهور العباسيون

مطلعها: التي قصيدته فأنشد

ب��ال��ع��ط��ل ال��ح��ل��ى ح��س��ن ب��ع��د وج��ي��ده ب��ال��ش��ل��ل ال��م��ج��د ك��ف ده��ر ي��ا رم��ي��ت

ومنشآتهم: أعيادهم وذكر أيامهم وصف أن بعد يقول، وفيها

ول��ي غ��ي��ر ال��ل��ه ع��ذاب م��ن ن��ج��ا وال م��ب��غ��ض��ك��م ال��ح��ش��ر ي��وم ف��از ال وال��ل��ه
ال��رس��ل خ��ات��م ال��ب��راي��ا خ��ي��ر ك��ف م��ن ظ��م��أ وم��ن ح��ر م��ن ال��م��اء س��ق��ى وال

ص٢٣٥. نفسه: املصدر 89
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ع��ل��ي ب��ن ال��ع��اض��د اإلم��ام ع��ه��د خ��ان م��ن خ��ل��ق��ت ال��ت��ي ال��ل��ه ج��ن��ة رأى وال
ع��م��ل��ي م��ن ق��دم��ت ب��م��ا ارت��ه��ن��ت إذا ل��ي وال��ذخ��ي��رة وه��دات��ي أئ��م��ت��ي
ال��ه��ط��ل ك��ال��واب��ل ف��ض��ل��ه��م ألن ح��ق��ه��م ال��م��دح ف��ي أوف��ه��م ل��م ت��ال��ل��ه
ب��ال��خ��ج��ل ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��ي��ه��م ك��ن��ت م��ا وات��س��ع��ت األق��وال ت��ض��اع��ف��ت ول��و
وال��ع��م��ل ال��دي��ن أص��ل ف��ه��و وح��ب��ه��م وآخ��رة دن��ي��ا، ه��م ال��ن��ج��اة ب��اب
ال��م��ح��ل ف��ي األن��واء رب��ت إن ال��غ��ي��ث وم��ح��ل ال��دج��ى وم��ص��اب��ي��ح ال��ه��دى ن��ور
ي��غ��ل ل��م ال��ل��ه ن��ور خ��ال��ص م��ح��ض م��ن ف��ن��وره��م ن��وًرا خ��ل��ق��وا أئ��م��ة
األج��ل90 م��دة ف��ي ل��ي ال��ل��ه ��ر أخَّ م��ا أب��ًدا ل��ه��م ح��ب��ي ع��ن زل��ت م��ا وال��ل��ه

للفاطميني األوفياء من نفر مع اشرتك أنه من قيل وما القصيدة، هذه فكانت
وستني تسع سنة وصلبه معهم عليه القبض يف سببًا العاضد، ابن بتولية ملكهم إلعادة

الشاعر: الكندي الدين تاج فيه وقال بالكفر، الفقهاء واتهمه وخمسمائة،

وص��ل��ي��بَ��ا ب��ي��ع��ة ف��ي��ه��ا وب��ايَ��َع خ��ي��ان��ة أب��دى اإلس��الم ف��ي ع��م��ارة
ص��ل��ي��بَ��ا ال��ص��ل��ي��ب ح��ب ف��ي ف��أص��ب��ح أح��م��د ب��غ��ض ف��ي ال��ش��رك ش��ري��ك ف��أم��س��ى
ص��ل��ي��بَ��ا ال��ن��ف��اق ف��ي ع��وًدا م��ن��ه ت��ج��د ع��ج��م��ت��ه إن ال��م��ل��ت��ق��ى خ��ب��ي��ث وك��ان
وص��ل��ي��بَ��ا91 ل��ظ��ى ف��ي ص��داي��د وي��س��ق��ى ألج��ل��ه ي��س��ع��ى ك��ان م��ا غ��ًدا س��ي��ل��ق��ى

وأكرموه وعطاياهم، بأموالهم حبوه الذين الفاطميني أصاب ما عمارة أصاب وهكذا
األمني. الويف بوفاء كله ذلك فقابََل كله، اإلكرام

قالقس ابن

اللخمي قالقس بن القوي عبد بن عيل بن مخلوف بن هللا عبد بن هللا نرص الفتح أبو
فأخذ َف وتثقَّ نشأ وبها ٥٣٢ه، سنة باإلسكندرية ُولِد األعز، بالقايض َب ولُقِّ اإلسكندري،
عدن فدخل اليمن، إىل مرص عن رحل ثم غريه، وعن السلفي طاهر أبي الحافظ عن

ص٣٩٣. الخطط: 90
ص٣٩٧ النكت: 91
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٥٦٥ه سنة صقلية إىل سافر ثم بالل، بن يارس بها فمدح بشعره، متكسبًا ٥٦٣ه سنة
يف الباسم «الزهر اه: سمَّ كتابًا باسمه وصنََّف الحجر، بن القاسم أبا القائد بها ومدح
فالشاعر ٥٦٧ه.92 سنة بعيذاب وتويف مرص، إىل العودة وشاء القاسم»، أبي أوصاف
رجاالت ببعض اتصل أنه مع الكسب، بقصد املمدوحني إىل ويرحل بشعره، يتجر كان

بقوله: الفاطمي الخليفة مدح نوالهم. وأخذ مرص

األج��ل ف��س��ح��ة واط��ل��ب رج��اءك ف��اف��س��ح األم��ل م��رت��ق��ى ت��ع��ل��و ال��وح��ي م��رت��ق��ى ف��ي
ال��دول واه��ب م��ن��ه ت��أم��ل��ت ف��ق��د دوًال ب��ع��ده ل��ألم��ان��ي ت��ن��ت��ج��ع ال
ال��رس��ل ص��ف��وة ع��ن أي��ام��ه ل��ل��ن��اس ظ��ه��رت ال��ت��ي ال��خ��ل��ق ص��ف��وة إل��ى وان��ظ��ر
ك��ال��وع��ل93 ال��رأس ق��رون واه��ي ل��ع��اد ص��خ��رت��ه ال��ق��رن��ي��ن ذو ي��ن��ط��ح ع��اد ل��و

بقوله: بشريكوه وعرض شاور، الوزير ومدح

ال��س��م��اَح��ا ت��ط��ي��ع أن ال��ب��أس ورأى ال��ص��ف��اح��ا ي��دي��ك ف��ي ال��ص��ف��ح ع��ارض
ال��ج��ن��اَح��ا م��ن��ه خ��ف��ض��ت ب��ع��ف��و ـ��ب ال��ذن��ـ ج��ارم ع��ن ال��ج��ن��اح ف��رف��ع��ت
ال��س��الَح��ا وض��ع��ت إن وال��رأي ـ��ع��زم ال��ـ أراك ح��ي��ن ال��س��الح ووض��ع��ت
اف��ت��ت��اَح��ا إل��ي��ه ي��ب��ت��در ف��ل��م ـ��ح ال��ف��ت��ـ أب��و إل��ي��ه س��م��ا ث��غ��ر أي
ال��ري��اَح��ا ت��ب��اري ب��ه��ا ف��راح��ت ـ��ر ال��ن��ص��ـ ب��أج��ن��ح��ة ط��ارت ب��خ��ي��ول
ص��ب��اَح��ا ال��ع��ج��اح ف��ي وس��اق��وه ـ��ل ال��ل��ي��ـ اق��ت��ط��ع��وا غ��رق��د وك��م��اة
أق��اَح��ا ق��ب��ل ك��ان م��ا ش��ق��ي��ًق��ا ب ال��ح��ر ف��ي ف��ن��ج��ن��ي��ك ت��ج��ن��ي ورم��اح
ل��ق��اَح��ا ح��بٍّ��ا ب��ال��ض��راب أل��ق��ح��ت م��ه��َم��ا ال��ت��رائ��ب ت��ق��ط��ع وظ��ب��ي
ف��ص��اَح��ا ف��ص��اًح��ا ب��ه وص��اح��ت ل وال��م��ا ال��ن��ف��س ف��ي ش��ي��رك��وه ش��ارك��ت
ال��ن��ج��اَح��ا إال ال��ط��الب م��ن��ك ـ��رف ي��ع��ـ وم��ا ف��اس��ت��ج��ي��ب األم��ن ط��ل��ب
ف��س��اَح��ا ل��دي��ه غ��ودرت س��ب��ًال ع��ل��ي��ه ال��ح��م��ام ض��ي��ق م��ا ب��ع��د

ص١٥٦. ج٢، خلكان: وابن ص٢٢٦؛ ج١٩، األدباء: معجم راجع 92
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ال��ق��داَح��ا ع��ل��ي��ه ب��ال��ق��ن��ا ض��رب��ت ح��م��اة ك��ال��ج��ذور وأق��ام��ت��ه
راَح��ا ح��ي��ث ل��ب��ي��ض��ك��م ط��ل��ي��ًق��ا ح را ف��ق��د ال��ف��خ��ار ب��ع��ده��ا ف��ل��ي��ط��ل
ص��ح��اَح��ا وال��م��ع��ال��ي ال��م��ج��د ت��رك ض��ربً��ا ال��ب��وات��ر ال��ظ��ب��ا م��ع��ل ي��ا
إي��ض��اَح��ا ل��م��ب��ص��ر أوض��ح��اه س��ر وال��خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ه ف��ي��ك
ص��راَح��ا94 م��ل��ًك��ا أع��ط��اك وه��ذا ـ��ًح��ا، ت��ص��ري��ـ ال��ن��ص��ر آي��ة أع��ط��اك ذاك

السلفي، والحافظ خليف، ابن والقايض الجليس، والقايض شاور، بن الكامل ومدح
بن للكامل مدائحه فمن مرص، رجال من وغريهم … الفاضل والقايض مصال، وابن

قوله: شاور

ورواح��ه غ��دوه ذم ب��ع��د م��ن ص��ب��اح��ه وج��ه ك��ن��ت م��ن ال��س��رى ح��م��د
ج��ن��اح��ه ظ��ل ف��ي��ه رأي��ك ح��س��ن م��ن أل��ح��ق��ت��ه م��ؤم��ل ال��ن��ج��اح ورأى
ص��ف��اح��ه ت��ل��و وال��ص��ف��ح ان��ب��رى ل��ق��د ف��ات��ك أن��ه��ض وه��و وع��زم��ك وأم��ا
أرب��اح��ه م��ن وال��ع��ز اغ��ت��دى ل��ق��د م��ت��ج��ر أي��ن��ق وه��و م��دح��ك وب��دي��ع
ووش��اح��ه ب��ن��ج��اده م��ت��ق��ل��د وف��رن��ده ف��ري��ده ب��ي��ن ف��ال��ده��ر
أق��اح��ه ث��غ��ور ف��ي ت��ب��س��م ون��دى ش��ق��ي��ق��ه خ��دود ف��ي ت��ورد ب��أس
إص��ب��اح��ه ع��ن اإلم��س��اء ج��ال ب��در آف��اق��ه ف��ي ال��م��س��ع��ود وال��ك��ام��ل
رم��اح��ه رءوس ف��ي ف��اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا ل��ن��ي��ل��ه��ا ال��ن��ج��وم س��م��ت ب��م��ن��اق��ب
س��م��اح��ه ب��ح��ور ف��ي ف��اس��ت��غ��رق��ت��ه م��ع��ي��ن��ه��ا ال��س��ح��اب ع��ان وم��واه��ب
أش��ب��اح��ه ف��ي ك��األرواح ل��ل��م��ل��ك ال��ورى دون أن��ت��م ش��اور آل ي��ا
ف��ص��اح��ه ث��ن��اء أي��ادي��ك��م وع��ل��ى خ��رس��ه إش��ارة م��ع��ال��ي��ك��م وإل��ى
ل��ق��اح��ه95 ب��أم��ر ق��وام ون��داك م��ن��ت��ًج��ا ع��ن��دك ال��ش��ك��ر ي��ك��ون ال ل��م

ص٢٥. قالقس: ابن ديوان 94
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يقول: ولذلك البحر، وركوب باألسفار مولًعا كان ولكنه

وال��ح��ادي96 ال��م��الح م��راف��ق��ة إال ل��ي ي��ق��در ال ول��ك��ن ك��ث��ر وال��ن��اس

سفينته ولكن فارقه، قد وكان عدن، بمدينة الداعي بالل بن يارس مدح يف ويقول:
عن ويتحدث غرقه، فيها يصف القصيدة هذه وأنشده أخرى، مرة إليه فعاد غرقت

باألسفار: ولعه

ب��دَرا ف��ص��ار ال��ه��الل س��ار ق��دًرا ش��ئ��ت م��ا إذا س��اف��ر
اس��ت��ق��رَّا م��ا وي��خ��ب��ث ط��ي��بً��ا ج��رى م��ا ي��ك��س��ب وال��م��اء
ن��ح��َرا ب��ال��ب��ح��ر ب��دل��ت ـ��ة ال��ن��ق��ي��ـ ال��درر وب��ن��ق��ل��ة
ف��ه��ج��َرا ح��ل��ت��ا ه��م��ا ف��إن ي��داك ام��ت��ألت إذا وص��ال
اس��ت��س��َرا ث��م ب��دا ل��م��ا ن��وره أن��ف��ق ف��ال��ب��در
ي��ق��رَّا أن ع��ي��ش��ك م��ه��اد ت أرد م��ا ع��ي��س��ك ح��رك��ات
ط��م��َرا أل��ب��س��ت ق��د ـ��وج��ن��ات ال��ـ ش��اح��ب ت��ري��ن��ي إم��ا
وغ��ب��َرا ش��ع��ثً��ا أه��ل��ه��ا ـ��رج ت��خ��ـ األي��ام ف��وق��ائ��ع
ع��ش��َرا ق��ه��ق��رت وق��د ي��دا ن األرب��ع��و إل��ى م��دت
ح��ب��َرا ك��ن ف��ه��ال ن��ق��ًط��ا ل��م��ت��ي ف��ي واس��ت��ح��دث��ت
ج��م��َرا ي��ع��ود ب��أف ش��رر ف��إن��ه��ا أف ق��ل��ت م��ا
ظ��ه��َرا ال��ن��ج��م ن��ظ��رت ل��ه��ا ت ن��ظ��ر إن أن��ي وك��ف��اك
ف��ج��َرا ال��ش��ي��ب ف��اس��ت��ن��ار ـ��ًال ل��ي��ـ ال��غ��ض ال��ش��ب��اب ك��ان
وظ��ه��َرا ب��ط��نً��ا اش��ت��ه��ى ك��م��ا ن ال��زم��ا ب��ي ت��ق��ل��ب ول��ئ��ن
وخ��ب��َرا ج��ل��ًدا وق��ت��ل��ت��ه ص��روف��ه ق��ت��ل��ت ف��ب��م��ا
وغ��دَرا أن��ه��اًرا ال��غ��در ء م��ا وف��اض ال��وف��اء غ��اض
ن��ك��َرا ت��راه ول��ي��س ع��رًف��ا، ت��رى ه��ل ب��ع��ي��ن��ك ف��ان��ظ��ر

ص١٥٧. ج٢، خلكان: ابن 96
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ج��رَّا وه��ل��م ن��س��ل��ه ف��ي آدم م��ن ج��رى خ��ل��ق
ب��ح��َرا أرت��اع أن��ن��ي ـ��س��ب ي��ح��ـ ب��ال��ب��ح��ر وم��روع��ي
أدَرى م��ن��ه ال��م��ص��اع��ب ـ��ه��ي��ل ب��ت��س��ـ أن��ي درى أََوَم��ا
ي��س��َرا ت��ع��ود وس��وف ن��ح��وي «ي��اس��ر» ن��ظ��رة أع��ددت
وج��ب��َرا ك��س��ًرا أي��ام��ه ف��ي األق��دار ص��رف م��ن
وأم��َرا ن��ه��يً��ا أح��ك��ام��ه ف��ي األي��ام واس��ت��خ��دم
ب��أخ��رى س��ي��ت��ب��ع��ه��ا أول��ى ن��ظ��رة ف��ي وان��ت��اش��ن��ي
ق��ط��َرا ب��ال��ج��ه��د إث��ره ف��ي ج��رت إذ ت��رش��ح ف��ال��س��ح��ب
وب��ه��َرا ت��ع��بً��ا أن��ف��اس��ه ج��اه��ًدا رج��ع وال��رع��د
وش��ك��َرا ح��م��ًدا ف��أن��ب��ت��ت ب ال��رق��ا ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع غ��رس
ع��م��َرا اس��ت��ن��ج��دت أو ع��م��ًرا ن��بَّ��ه��ت��ه إن ي��ق��ظ��ان
ط��رَّا أع��دت��ه س��وداء م��ع��رك ط��رة ول��رب
وأس��َرى ق��ت��ل��ى ف��أب��اده��م أب��ط��ال��ه��ا إل��ى أس��رى
ن��ه��َرا ال��رع��ف ال��دالص ن��ه��ر ع��ل��ى م��ت��ش��ح ك��ل م��ن
وس��م��َرا ب��ي��ًض��ا خ��ل��ف��ه��م ِب��َل وال��ذوا ال��ذوائ��ب ج��روا
ي��ق��رى وال��ض��ي��ف ب��ث��ق��ي��ف��ه، ب��ي��ن��ه��م ي��ق��رع ف��ال��س��ي��ف
خ��ب��َرا ي��ع��رف��ه ول��م خ��ب��ًرا ش��خ��ص��ه ع��ن راويً��ا ي��ا
ب��ح��َرا ع��ل��ي��ك ال��س��الم وق��ل ي��م��ي��ن��ه ب��ن��ان وال��ث��م
غ��ف��َرا ال��ل��ه��م ب��ال��ب��ح��ر، ت��ش��ب��ي��ه��ه��ا ف��ي وغ��ل��ط��ت
ف��ق��َرا ب��ذاك ون��ل��ت ��ا، ج��مٍّ ن��دى ب��ذا ن��ل��ت أََوَل��س��ت
ش��زَرا ال��ح��ق��د ب��ط��رف ل��ه��ا ح ال��ري��ا ت��رن��و ب��ن��واف��ذ
ن��ض��َرا97 ال��م��ت��ن ل��دن ب��ن��داه ع��وده��ا ي��ن��ظ��ر زال ال

شعره، يف البديعية املحسنات من اإلكثار إىل يميل كان الة الرحَّ الشاعر وهذا
وإن وغريهم، والجليس والرشيد املهذب أمثال عارصوه الذين الشعراء بعض بخالف
َدها تعمَّ كما يتعمدوها لم ولكنهم البديعية، باملحسنات وا أَلمُّ قد الشعراء هؤالء كان

ص٣٨. قالقس: ابن وديوان ص١٥٧؛ ج٢، خلكان: ابن 97
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والتوريات املقابالت بهذه اإلتيان يف لنا يظهر ما عىل نفسه يجهد كان الذي قالقس ابن
اللفظية. الزينة ألوان من وغريها

العرص يف الشعر حياة يف أثر للوزراء كان كيف ندرك أن نستطيع الفصل هذا من
أسوة عطاياهم، ويأخذون يمدحونهم، الوزراء حول الشعراء اجتمع وكيف الفاطمي،
أن نأسف ونحن ملكهم، وقوة سطوتهم إبَّان أنفسهم الخلفاء لدى يحدث كان بما
القصائد أو املتفرقة الِقَطع هذه إال منه يصلنا فلم الشعراء، هؤالء شعر أكثر يضيع
قوية، كانت الشعر نهضة أن عىل يدلنا الشعر من لنا بقي فالذي ذلك ومع الناقصة،
كل أن إلينا يَُخيَّل بحيث تضاَعَف املجيدين الشعراء عدد وأن جارًفا، كان تياره وأن
الشعراء. من كانوا والقضاة الدواوين كتَّاب وأن الشعر، ينشد كان العرص ذلك يف مثقف
كتب أو والخريدة، والدمية اليتيمة أمثال الشعر، مجاميع عىل نظرة نُلِقَي أن ويكفي
من كان الشعر وأن الشعر، أنشد املرصيني من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن لندرك الرتاجم؛

القريض. مضمار يف غريها تبز أن مرص استطاعت بحيث الجودة
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الصليبية واحلرب الشعر

األمن، يسودها كان العهد هذا يف مرص أن مرص يف الفاطميني تاريخ يقرأ َمن لكل يَُخيَّل
كان الذي النعيم عن املؤرخون يتحدث أَلْم ولني، دعة يف يعيشون كانوا املرصيني وأن
التي اللينة الناعمة والحياة املرصيون، فيه يرفل كان الذي والرتف الفاطمي، العرص يف
الحياة، من آَخر لون عن أيًضا ثوا تحدَّ أنفسهم املؤرخني ولكن الناس؟ يحياها كان
بالدهم عىل الفاطميني أعداء يشنها كان التي الكثرية والحروب االضطرابات حياة هي
يحيطون أعداؤهم كان فقد إفريقية، شمال يف دولتهم الفاطميون أقام منذ وممتلكاتهم،
قامت التي الفاطمية الدولة بهذه لإليقاع الفرص ويتحيَّنون جانب، كل من بممتلكاتهم
عدو الفاطميني أمام كان كما املغرب، يف واألمويني املرشق يف العباسيني عرش لتثل
الفاطميون يهدِّدها كان التي أوروبا جنوب ودول — الروم أعني — العتيد املسلمني
الخامس القرن من الثاني النصف كان إذا حتى إيطاليا، يف ومستعمراتهم صقلية من
التاريخ يف ُعِرفت التي هي املراس، صعبة حروب يف يشتبكون الفاطميني رأينا للهجرة
خوارج قيام من أيًضا املؤرخون ذكره ما كله ذلك إىل أِضْف الصليبية. بالحروب
فكل الوزارة. لتويلِّ األمراء بني وحروب ممتلكاتها، ويف مرص يف الفاطمية الدولة عىل
اإلمرباطورية عاصمة أصبحت أن بعد مرص بها اضطلعت والحروب االضطرابات هذه
أخاه مدح تميم فاألمري ومدائحهم، أشعارهم يف الحروب هذه الشعراء َل وسجَّ الفاطمية،
— البويهي الدولة معز موىل — الرتكي الرشابي هفتكني هزم عندما باهلل العزيز اإلمام

بقوله: الحادث هذا تميم فوصف العزيز، من العفو طلب ثم دمشق، يف

س��ط��ا م��ا إذا ن��راع ول��س��ن��ا ال��زم��ان ن��روع ل��ق��وم وإنَّ��ا
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م��ن��ت��ض��ى ال��ه��دى س��ي��ف ع��اد ب��ه ال��ذي ال��ع��زي��ز اإلم��ام وم��ن��ا
ل��ل��ش��وى ن��زَّاع��ة ال��ح��رب ب��ه��ا أص��ب��ح��ت وق��د ل��ل��ش��آم س��ع��ى
ال��ت��وى م��ا زي��غ��ه��ا م��ن وق��وم س��ج��ا م��ا ل��ي��ل��ه��ا م��ن ف��ك��ش��ف
ال��ض��ح��ى ال��ظ��الم ك��ج��ن��ح وع��اد ال��ج��ح��ف��الن ت��ق��اب��ل��ت ول��م��ا
أن��ا م��ج��ي��ب: م��ن وال ه��ل؟ ق��ائ��ل: م��ن ال��ص��ف ف��ي يَ��بْ��َق ول��م
ال��ط��ل��ى ال��س��ي��وف ل��ب��ي��ض وص��ل��ت ال��رم��اح ال��ص��دور ف��ي ول��غ��ت وق��د
ث��ن��ى ال��ف��رادى ي��ع��ي��د غ��ن��اء ال��ذك��ور ب��ي��ض ال��ب��ي��ض ع��ل��ى وغ��ن��ت
ال��ك��ال ق��ب ال��ن��ق��ع ف��ي ال��خ��ي��ل ب��ه��ا ت��ج��ول س��ك��ارى ال��رم��اح ك��أن
ت��ص��ط��ل��ى ال وه��ي ت��دارك��ه��ا ال��ذي ال��ع��زي��ز اإلم��ام ف��ل��وال
ان��ه��م��ى م��ا س��ج��ل��ه م��ن وأم��س��ك ش��ؤب��وب��ه��ا ع��ارض ف��س��ك��ن
ال��دج��ى ف��ي ط��ال��ًع��ا بَ��َدا ك��ص��ب��ح ال��ع��ج��اج ف��ي دارًع��ا ل��ه��م ب��دا
بَ��َدا ق��د ب��ه ال��ك��م��اة ع��ب��وس م��وق��ف ف��ي وي��ب��س��م ي��ك��ر
َح��َش��ا م��ن��ه ال��روع ي��س��ك��ن ول��م ي��ًدا م��ن��ه ال��س��ي��ف ي��خ��ذل ول��م
ال��ش��رى ك��أُْس��د رج��ال أس��ود ج��ن��ده م��ن ال��ح��رب إل��ى ي��ق��ود
ب��ال��ع��دا ص��ارخ��ة ل��ف��دت��ك إذن ق��وًم��ا، ال��ح��رب ف��دت ف��ل��و
ان��ف��رى ح��ت��ى ال��س��ي��ف ت��غ��م��د ول��م ان��ث��ن��ى ح��ت��ى ال��رم��ح ت��ص��در ف��ل��م
ال��ل��ظ��ى ذاك خ��اب م��ا ول��والك ح��م��ل��ت ح��ت��ى ال��م��وت ي��ح��م��ل ول��م
ال��م��ت��ق��ى ال��م��ل��ك ال��ف��ارس ب��ه��ا وأن��ت إال ع��ن��ك ان��ف��رج��ت ف��م��ا
ال��ل��م��ى ذوات م��ن��ه��م وف��دت��ك ال��رج��ال م��ل��وك م��ن��ه��م ف��ج��اءك
م��ل��ت��َج��ا غ��ي��ره ي��ج��دوا ول��م م��س��ت��أم��ن��ي��ن ب��ع��ف��وك والذوا
َرَج��ا م��ا وأخ��ل��ف��ه ع��ل��ي��ه ه��ف��ت��ك��ي��ن ف��ت��ح��ه��ا رأى ول��م��ا
ال��ربَ��ا واس��ت��وق��ف��ت��ه ج��ي��وش��ك ب��ه ف��خ��ف��ت ل��ي��ن��ج��و ت��ولَّ��ى
م��ض��ى م��ا غ��اف��ًرا ل��ه ل��ك��ن��َت ال��ه��روب ق��ب��ل ال��ع��ف��و ط��ل��ب ول��و
ف��ت��ى ي��وم ك��ل ال��ف��ت��ى ول��ي��س اإلب��اق ف��ي��ه��ا اع��ت��اد ول��ك��ن��ه
ال��زب��ى أع��ل��ى ال��م��اء ب��ل��غ وق��د ال��خ��الص وك��ي��ف ال��خ��الص ورام
ال��م��ن��ت��ه��ى ب��أس��ه ف��ي ك��ان وإن ح��رب��ه ف��ي ك��ف��ؤك ي��ُك ول��م
ي��رى ال َغ��َدا رآك ف��ل��م��ا ان��ت��ه��اك ح��ت��ى األس��د ه��زم وق��د
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ع��م��ى م��ق��ل��ت��اه ُم��ِل��ئ��ت وق��د أس��ى ح��ش��اه وح��ش��و ف��راح
األل��ى ال��ده��ور وق��ع��ات ع��ل��ى ت��زي��د وق��ع��ات أري��ت��ه��م
ال��ك��رى ال��م��ارق��ي��ن ع��ن ت��ذود ج��ول��ة ذك��ره م��ن ب��ب��غ��داد
ال��غ��ض��ا ج��م��ر م��ث��ل ع��ل��ى وت��م��س��ي ت��غ��ت��دي دي��ل��م��ه��ا ف��أن��ف��س
ال��ح��ب��ا وح��ل��وا ال��ظ��ن��ون أس��اءوا ال��ع��زي��ز ب��اإلم��ام س��م��ع��وا إذا
ال��رح��ى ب��ق��ط��ب ع��ل��ي��ه��م ت��دور وق��ع��ة ب��أس��ه م��ن ي��خ��اف��ون
ال��ب��ل��ى1 ره��ن وه��و وي��ن��دب��ه��م ب��ه��ا ب��ن��ي��ه «ب��وي��ه» ي��ن��ادي

الفاطميون، خاضها التي الكثرية الحروب هذه نرتك أن إىل مضطرون ونحن
شعر عن لنتحدث املعارك، تلك وصف يف شعراؤهم أنشدها التي باألشعار نمر وأن
وكانت قرون، عدة اإلسالمي العالم شغلت التي الطاحنة الحروب هذه يف الفاطميني
البالد عن للذود ورجالها مواردها أوقفت التي الكربى اإلسالمية الدولة هي مرص
طوال وتناِضل تكاِفح أوروبا مسيحيي أمام ووقفت اإلسالمي، الدين وعن اإلسالمية
قصوًرا وأحالمهم آمالهم وجعلت األوروبيني، قلوب يف اليأس أدخلت حتى القرون، هذه

الهواء. يف بُنِيت
بن األفضل ووزيره املستعيل عهد يف ٤٩٠ه سنة األوىل الصليبية الحرب ظهرت
الناحية من الصليبية الحروب لهذه نعرض أن البحث هذا يف لنا وليس الجمايل، بدر
ولم األمر، أول يف الحركة هذه بأمر استهان األفضل أن نذكر بأن ونكتفي التاريخية،
أن بعد تقديره خطأ يدرك بدأ أنه بَيَْد وتهاونه، تخاذله عن نجمت التي األخطار يدرك
بيت إىل زحفهم وواصلوا ٤٩١ه، سنة النعمان ومعرة أنطاكية عىل الصليبيون استوىل
البحر طريق من فلسطني إىل ويرسلها جيوشه يعبِّئ أن إىل حينئٍذ فاضطر املقدس،
واضطرت املقدس، بيت بجوار ٤٩٢ه سنة الصليبيني أمام ُهِزمت جيوشه ولكن والرب،
لنا ذكروا األفضل شعراء أن عىل مرص. إىل العودة إىل ثم عسقالن، إىل االنسحاب إىل
ثورة سببها بل الصليبيني، أمام هزيمتها يكن لم املرصية الجيوش هذه عودة سبب أن
التي الصلت أبي بن أمية قصيدة ولعل به، للفتك وتآمرهم األفضل عىل الجنود بعض
يف انهزامه وعن األفضل، عن يعتذرون أخذوا الشعراء أن عىل تدلنا قبُل من رويناها

تميم. األمري ديوان 1
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الشاعر أن كما الجنود، مؤامرة إىل إشارة القصيدة هذه ويف األوىل. الصليبية الحرب هذه
عىل املسلمني، ونرصة الدين عن بالذود قام الذي الوحيد هو مرص وزير بأن يرصح

يقول: فهو دهمهم، الذي الخطر هذا عن الهية األخرى اإلسالمية البالد ظلت حني

وال��غ��ي��ر األح��داث ب��ه ت��ف��ل س��ي��ًف��ا م��غ��م��دة واألس��ي��اف ل��ل��دي��ن ج��ردت

االعتذار يف أخذ الحروب، يف وإقدامه األفضل شجاعة عن الشاعر َث تحدَّ أن وبعد
عليهم: واالنتصار إليهم، األفضل بعودة الصليبيني َد وتوعَّ هزيمته، عن

ال��ذك��ر ال��ص��ارم وه��و ال��س��ي��ف ي��ك��ه��م ق��د ع��ج��ب ف��ال ي��وًم��ا، ن��ك��ص��وا ه��م وإن
ي��ن��ت��ظ��ر ال��ل��ه ووع��د ال��ن��ج��اح ع��ق��ب��ى ض��ام��ن��ة واألي��ام أح��م��د ال��ع��ود
أخ��ر ل��ه��ا س��اع��ات ي��س��رك ب��م��ا ج��رت ث��م األق��دار س��اءت ورب��م��ا

الفرنج، يد من الساحل استنقاذ قصد األفضل أن الطوير: ابن عن املقريزي ونقل
نوبة وهي عسكره، جهة من فُخِذل العسكر، بذلك عليها وزحف عسقالن، إىل فوصل
فقال إليهم، منتجع شاعر الفرنج عند وكان جنده، من ذلك يف السبب أن وعلم النصة،

الفرنج: ملك صنجل يخاطب

ص��ن��ج��ل م��ن درك ف��ل��ل��ه ال��م��س��ي��ح دي��ن ب��س��ي��ف��ك ن��ص��رت
األف��ض��ل ك��س��رة م��ن ب��أق��ب��ح رووه ف��ي��م��ا ال��ن��اس س��م��ع وم��ا

الشاعر.2 هذا ذبح إىل األفضل ل فتوصَّ
من ييأس لم ولكنه منكرة، بهزائم تَُصاب جيوشه وكانت إليهم، األفضل وعاد
فأخذ رزيك، بن طالئع الصالح امللك ويل حتى بعده من مرص أمور واضطربت الظفر،
َل وسجَّ آَخر، حينًا وينهزم حينًا ينترص فكان الفرنج، ملحاربة املرصية الجيوش يرسل
حسن بن يحيى محمد أبو جرب ابن الدولة رشف قول ذلك فمن الحروب، هذه شعراؤه

الفرنج: ضد رزيك ابن خاضها التي املعارك إحدى يف

ص٣١٠. ج٢، املقريزي: 2
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ف��ت��س��م��ع ال��رءوس ف��ي ت��خ��ط��ب وال��ب��ي��ض ض��رام��ه ل��ه��ي��ب رزي��ك اب��ن أط��ف��ى
ال��م��ج��م��ع ذاك ف��ان��ف��ضَّ م��ت��ع��رًض��ا إزاءه��ا ك��ن��ت ل��ل��ش��رك وك��ت��ائ��ب
س��م��ي��دع3 أن��ت ق��ي��ل: ل��ك ب��ل��ق��ائ��ه س��م��ي��دًع��ا ال��ف��رن��ج م��ن ص��رع��ت ول��ك��م

كانت التي الواقعة العماد يذكر ولم رزيك، ابن حروب يف الزبري بن املهذب وقال
تاريخها: وال القصيدة هذه سبب

ع��ري��نَ��ا ل��ه ال��رم��اح س��م��ر غ��دت غ��اب ب��ل��ي��ث م��ن��ه ال��ده��ر وت��ل��ق��ى
غ��ص��ونَ��ا ل��ه��ا وال��رم��اح ج��داول ان��ت��ض��اه��ا إم��ا س��ي��وف��ه ت��خ��ال
وي��غ��ت��دي��نَ��ا ال��ظ��الم م��ع ي��رح��ن دج��ن ع��ق��ب��ان خ��ي��ل��ه وت��ح��س��ب
ال��ن��اظ��ري��نَ��ا ع��ي��ون ي��غ��ش��ى َس��نً��ا أورت ال��ل��ي��ل ب��ج��ن��ح ق��دح��ت إذا
دج��ونَ��ا ب��ه ل��ل��ع��ج��اج أث��ارت ع��دًوا اإلص��ب��اح م��ع ص��ب��ح��ت وإن
ت��ب��ي��نَ��ا أن س��ط��اه م��ن ت��ح��اذر ن��ق��ًع��ا ن��ث��ي��ر ح��ي��ن ال��ش��م��س ك��أن
ال��ج��ب��ي��نَ��ا م��ن��ه أب��ص��رت إذ أس��ى إال األف��ق ب��دور ك��س��ف��ت وم��ا
م��ب��ي��نَ��ا ي��ح��ط��م��ه��ا أن م��خ��اف��ة إال ال��خ��ط رم��اح اض��ط��رب��ت وم��ا
وال��م��ت��ونَ��ا ال��ك��واه��ل ب��ه��ا ي��دق ح��ت��ى ال��روع ي��وم ت��ن��دق وم��ا
م��ع��ي��نَ��ا ب��ح��ًرا ب��ال��ظ��م��ا، وت��وص��ف ي��دي��ه م��ن ت��ص��اف��ح ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
ال��دارع��ي��نَ��ا دروع م��ن ن��ط��اًف��ا ب��ري ت��ح��ظ��ى وال وي��ورده��ا
ال��ك��اف��ري��نَ��ا دم��اء ش��رب��ت وق��د غ��ل��ي��ل أب��ًدا ل��ه��ا ي��ش��ف��ى وه��ل
ال��ع��ي��ونَ��ا ت��ل��ك ن��ص��ال��ه��ا ح��س��ب��ت زرًق��ا ال��روم ع��ي��ون ل��ق��ي��ت إذا
ال��ي��م��ي��نَ��ا4 ب��ال��ق��ض��ب م��دَّ م��ا إذا خ��ل��ي��ج ب��ه م��دَّ ال��ب��ح��ر ت��خ��ال

.١٢ الخريدة: 3
ص٣٨. الخريدة: 4
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لحرب ٥٥٣ه سنة أسطوله أرسل الصالح امللك أن العماد ذكر أخرى ومرة
هذه ومن األسطول، ويصف الصالح يمدح املهذب فأنشد األسطول، وانترص الصليبيني،

العريش: من بالقرب كانت املوقعة أن ندرك القصيدة

ال��ن��ي��ران م��واق��د ال��ق��ل��وب أن ال��ح��ي��ان ت��ج��اوز ح��ي��ن أع��ل��م��ت
األج��ف��ان م��ن س��ل��م��ت ب��ص��وارم ق��ري��ت��ه��م ال��ج��ف��ان ف��ي م��ا أب��وا ل��م��ا
وط��ع��ان ص��ادق ض��راب ب��ش��ب��ا ع��روش��ه��م ال��ع��ري��ش ي��وم ف��ي وث��ل��ل��ت
ب��ح��ران م��ًع��ا دم��ه��م وم��ن م��ن��ه ج��رى أن ل��م��ا ل��ل��ب��ح��ر أل��ج��أت��ه��م
األق��ران م��ن ح��رب��ه��م ي��وم ف��ي ال��ظ��ب��ا خ��ض��ب��وا إذ ب��ال��ب��أس ال��ورى وم��دح
ال��ق��ان��ي ب��ال��ن��ج��ي��ع ت��ج��اوب ��ن م��مَّ زاخ��ر ب��ح��ر ك��ل ت��خ��ض��ب وألن��ت
ال��ري��ح��ان ع��ل��ى نُ��ِث��رت ك��ش��ق��ائ��ق م��ائ��ه وخ��ض��رة دم��ه��م ي��رى ح��ت��ى
ال��م��رج��ان م��ن��اب��ت ع��ل��ي��ه وط��ف��ت وج��ه��ه خ��ل��ق ال��روم ب��ح��ر وك��أن
األح��ي��ان م��ن ح��ي��ن ف��ي ي��أِت ل��م ب��م��ا غ��زا ح��ي��ن األس��ط��ول أت��ى ول��ق��د
ش��وان��ي ال��ع��داة ول��ه��ا ف��ت��ك��ه��ا م��ن أص��ب��ح��ت ش��وان��ي ب��ه��ا إل��يَّ أح��ب��ب
ال��ع��ق��ب��ان ك��واس��ر ف��ع��ل وف��ع��ل��ن أل��وان��ه��ا ف��ي ب��ال��غ��رب��ان ش��ب��ه��ن
األش��ط��ان م��ن ع��وًض��ا ال��ق��ن��ا ف��ي��ه��ا غ��دت ف��ق��د ال��ق��ت��ال ع��دد وق��رت��ه��ا
وع��وان ع��ن��ده��م ب��ك��ر ك��ل ف��ي ال��ع��دا م��ن ح��ك��م��ت��ك ع��وان ح��رب
ال��ش��ع��ب��ان ي��ألم ك��ي��م��ا ش��ع��ب��ان ف��ي إل��ي��ه ال��ق��س��ي��م اب��ن رس��ل وأع��دت
ق��س��م��ان ع��ل��ي��ك��م��ا وه��و ال��ش��ام ـ��دو ي��غ��ـ س��وف أن ب��اس��م��ه ي��ش��ه��د وال��ف��أل
اإلخ��وان أق��رب م��ن وج��ع��ل��ت��ه ل��ه أبً��ا ال��ش��ه��ي��د ب��ع��د م��ن وأراك
اإلم��ك��ان ف��ي ل��ي��ع��د ي��ك��ن ل��م م��ا ال��ع��دا ف��ي ي��ف��ع��ل زال م��ا ال��ذي وه��و
وال��ع��دوان ال��ب��غ��ي ف��ي ع��س��ا ل��م��ا أع��ان��ه ع��س��اه وَم��ن ال��ب��رن��س ق��ت��ل
ال��م��ران ع��ل��ى ي��ب��دو ال��ج��ن��ا م��ر ب��رأس��ه ع��اد ح��ي��ن ال��ب��ري��ة وأرى
ك��ي��وان5 ع��ل��ى ب��رت��ب��ت��ه أوف��ى ب��س��ي��د م��ن��ك ف��از أن ف��ل��ي��ه��ن��ه

كتبهم، يف املؤرخون يذكرها لم هامة تاريخية ناحية لنا تبنيِّ القصيدة هذه ولعل
بنور رزيك بن الصالح امللك عالقة هي تلك الغربيني، من املؤرخون عنها يتحدث ولم

بعدها. وما ٤٠ ورقة الخريدة: 5
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«بابن يذكره مرة الدين، نور يذكر هنا فالشاعر الصليبية، الحروب إبَّان زنكي الدين
وهو به ُعِرف الذي باللقب ثانية مرة ويذكره زنكي، أتابك الدولة قسيم ابن أي القسيم»
الدين، نور وبني الصالح امللك بني كان الذي االتفاق عن الشاعر ويتحدث «الشهيد»،
فتقسم الشام، يرتكوا حتى الصليبيني ضد الحرب يواِصَال أن عىل االتفاق هذا ويقيض
لم القصيدة هذه يف املهذب إليه أشار الذي االتفاق هذا الدين، ونور مرص بني حينئٍذ
بني كانت التي الوثيقة الصلة هذه لوال أنه ظني عىل ويغلب املؤرخني، من أحد يذكره
بني كان الذي االتفاق هذا مثل يعرف أن الشاعر استطاع ملا الصالح، وامللك الشاعر

العاهلني.
غاراتهم شن يف يمعنون الصليبيون كان رزيك، بن طالئع الصالح امللك عهد ويف
عىل استولوا املرصيني عسكر بأن األنباء ووردت البلدان، من حولها وما حوران عىل
عظيًما رسوًرا االنتصار بذلك املرصيون وُرسَّ الفرنج، عسكر من بها َمن وقتلوا عسقالن،
حصن صاحب منقذ بن أسامة إىل أرسلها التي الصالح امللك قصيدة يف أثره نلمح
الصليبيني: ضد حروبه يف زنكي الدين نور يساعدون كانوا الذين األمراء وأحد شيزر،

ال��ص��وارم ال��س��ي��وف ال��ح��رب ل��دى وت��ن��ض��ى ال��ع��زائ��م ت��م��ض��ي ال��ل��ه ف��ي ه��ك��ذا أال
س��الل��م ال��رم��اح س��م��ر س��وى ول��ي��س ع��زه��م ط��ول م��ن األع��داء وت��س��ت��ن��زل
رواغ��م واألن��وف ح��م��اه��ا وي��وط��ا داره��ا ع��ق��ر ف��ي ال��ك��ف��ر ج��ي��وش وت��غ��زي
ال��ك��رائ��م ال��ن��ف��وس ف��ي��ه��ا ب��ذل��ت وإن ب��ن��ذره��م ال��ن��اذرون ال��ك��رام وي��وف��ي
غ��ان��م وه��و ان��ث��ن��ى ح��ت��ى ـ��ث��ن��ى ان��ـ ف��م��ا ص��ف��ر ف��ي ال��ج��ي��ش م��س��ي��ر ن��ذرن��ا
دائ��م ف��ي��ه��ن ال��ع��ي��س وخ��د م��ف��اوز، ق��اط��ًع��ا ال��ش��ام إل��ى م��ص��ر م��ن ب��ع��ث��ن��اه
وال��س��م��ائ��م ال��ظ��م��ا ج��ه��د ع��زي��م��ت��ه ث��ن��ى وال ال��دي��ار ب��ع��د ه��ال��ه ف��م��ا
ق��ش��اع��م ن��س��ور ان��ق��ض��ت م��ا ه��ي إذا ك��أن��ه��ا ت��زال م��ا خ��ي��وًال ي��ب��اري
ال��ض��راغ��م إال ال��ض��رغ��ام ي��ص��ح��ب وم��ا م��أزق ك��ل ف��ي «ض��رغ��ام» ب��ه��ا ي��س��ي��ر
ال��ه��زائ��م ف��ي��ه��ا ال��ش��ج��ع��ان ع��ل��ى ت��ه��ون ب��ح��م��ل��ة ال��ف��رن��ج ج��م��ع وواج��ه��ه��م
ال��م��ت��ض��اخ��م ال��ع��س��ك��ر ت��الق��ى م��ا إذا أش��ده��ا ال��ع��وان ال��ح��رب زال��ت وم��ا
غ��الص��م ل��ل��ف��رن��ج وح��زت رءوس ف��ق��ط��ع��ت ال��س��ي��وف ح��ز إل��ى وع��ادوا
س��ال��م ال��ي��وم وح��ده ه��ذا ق��ي��ل: وال م��خ��ب��ر ذاك ي��وم م��ن��ه��م ي��ن��ُج ف��ل��م
ال��غ��واش��م ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه ح��ك��م��ت وال ح��ده ف��ل ال ال��دي��ن» «ل��ن��ور ف��ق��ول��وا
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(ح��ارم) م��ن��ك م��ض��ت إن ف��ت��وًرا وت��ظ��ه��ر ت��ه��ن وال ال��ع��دو أرض إل��ى ت��ج��ه��ز
األب��اه��م ل��ل��م��ل��وك ع��ل��ي��ه��ا ي��ع��ض وال ب��ه اح��ت��ف��اًال ت��ب��دي م��ث��ل��ه��ا ف��م��ا
راح��م ب��ك أن��ه ي��ق��ي��نً��ا ع��ل��م��ن��ا ب��ه م��ا رب��ك أل��ط��اف م��ن ف��ع��ن��دك
ح��ات��م ال��ل��ه م��ا الق��ي��ت ق��د ب��أن��ك ال��ورى زع��م م��ا ب��ع��د ح��يٍّ��ا أع��ادك
ال��ع��ظ��ائ��م ال��دواه��ي ت��ل��ك ب��ه��ا وح��ل��ت أص��اب��ه��ا ق��د م��ا األرض أص��اب ب��وق��ت
م��ح��ارم واس��ت��ح��ل��ت س��ب��اي��ا ف��س��ي��ق��ت ش��ي��زر أرض ف��ي ال��ك��ف��ر ج��ي��ش وخ��ي��م
الزم ل��ل��خ��ل��ق ال��ل��ه ف��ش��ك��ر إل��ي��ه��م ب��ن��ه��ض��ة ال��ك��ري��م ال��ل��ه واش��ك��ر ف��ُق��ْم
ن��س��ال��م ال أن��ن��ا ج��ه��ًدا ون��ح��ل��ف ن��روع��ه��م ع��ه��دت ق��د م��ا ع��ل��ى ف��ن��ح��ن
ال��ه��زائ��م م��ن��ا ال��ق��وم ي��ن��ج��ي ول��ي��س ع��ن��ه��م ت��ف��ت��ر ل��ي��س��ت وغ��ارات��ن��ا
ع��اص��م6 م��ن��ه ل��ه��م ح��ص��ن ف��ال إل��ي��ه��م س��ائ��ًرا ك��ان م��ا أض��ع��اف ف��أس��ط��ول��ن��ا

أسامة: إىل الصالح امللك يرسل أخرى ومرة

ال��ع��ل��ي��ة ال��رت��ب إل��ى ـ��ت��ه ـَّ ب��ه��م�� ي��س��م��وا س��ي��ًدا ي��ا
ال��رض��ي��ة ال��ش��ي��م وص��اح��ب ت ب��ع��د وإن ال��ص��دي��ق أن��ت
ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ع��ال ف��ع��ل��ت ج��ي��وش��ن��ا أن ي��ه��ن��ي��ك
س��ري��ة م��ائ��ت��ا أب��ط��ال��ه��ا م��ن األع��داء إل��ى س��ارت
ع��ش��ي��ة األخ��رى وت��ع��اِود ب��ك��رة ه��ذي ف��ت��غ��ي��ر
ال��ب��ل��ي��ة ج��ه��د ل��ق��وا ف��ق��د ل��ل��ف��رن��ج م��ن��ه��ا ف��ال��وي��ل
ال��س��م��ه��ري��ة7 رءوس ع��ل��ى ت��ل��وح رءوس��ه��م ج��اءت

والصليبيني، الصالح امللك بني موقعه عن حديث الصياد ابن للشاعر قصيدة ويف
الصحيح واسمه «بأرناط»، الصياد ابن اه سمَّ الذي الفرنج خيل مقدم قتل وعن

.Renauld «رينولد»

ص١١٥. ج١، الروضتني: 6

ص١١٦. ج١، الروضتني: 7
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الصياد: ابن قال

ي��ت��ع��اَط��ى ك��أس��ه��ا ال��م��ن��ي��ة ح��ي��ث «أرن��اط��ا» َس��ْل ال��ل��ه دي��ن س��ي��ف ع��ن
ال��ف��راَط��ا ال��ق��ط��ا وال��ن��ه��ل ال��ع��ل ف��ي ج��ي��ش��ه ف��ي ح��ك��ت ق��د وال��م��ش��رف��ي��ة
ع��ط��اَط��ا م��خ��ل��بً��ا وع��اي��ن أش��غ��ى م��ن��س��ًرا م��ن��ه ال��ك��ف��ر ط��ي��ر س��ام ق��د
وري��اَط��ا م��ج��اس��ًدا ال��ن��ج��ي��ع ح��ل��ل م��ن ال��ح��رب ف��ي ال��ع��دا ج��ي��ش م��ل��ب��س ه��و
س��ي��اَط��ا ال��رم��اح خ��رص��ان وت��رد ال��ق��ن��ا م��زاح��م��ة ت��ش��ك��و ف��ج��ي��اده
واألوس��اَط��ا األط��راف دي��ن��ه م��ن ب��ال��ظ��ب��ا ي��ح��ف��ظ اإلس��الم ف��ارس ه��و
ع��ط��اَط��ا ال��ع��ج��اج م��ن أث��ار ل��م��ا أن��ج��ًم��ا األس��ن��ة م��ن أن��ار ق��د ك��م
ف��ش��اَط��ا8 ال��ح��روب ش��ي��ط��ان ال��روع ف��ي ب��ش��ه��اب��ه رم��ى م��ل��ًك��ا ف��ت��خ��ال��ه

مرص، الصليبيون غزا الصالح امللك وزارة يف أن النكت يف اليمني عمارة ثنا ويحدِّ
خلفهم، النارص العادل ابنه بقيادة الجيوش الوزير فأرسل الحوف، إقليم إىل ووصلوا
يف ففرق بلبيس، إىل منتًرصا بجيوشه وعاد فلسطني، إقليم من عروق أبي إىل وطاردهم
شعًرا مرص شعراء من ولغريه له أن عمارة ويذكر األعيان. عىل وخلع كثريًا، ماًال الجيش
منها لعمارة قصيدة من مقطوعة إال الشعر هذا من إلينا يصل لم ولكن املوقعة، هذه يف

قوله:

وط��ر ط��را أو خ��ط��ب ج��ل إن ع��ل��ي��ه خ��ن��ص��ره اإلس��الم ي��ع��ق��د ال��ذي أن��ت
وال��ق��م��ر الح م��ه��م��ا ال��ش��م��س وت��خ��ج��ل ب��ط��ل��ع��ت��ه ال��دن��ي��ا ت��ش��رق م��ت��وج
س��ف��ر س��ك��ان��ه ع��ن ف��ل��ل��ن��وائ��ب ص��وارم��ه ث��غ��ر ع��ل��ى أق��ام��ت إذا

قوله: ومنها

وال��ح��ذر اإلش��ف��اق غ��ال��ه��ا م��ا ب��ع��د م��ن وأم��ن��ه��ا «ب��ل��ب��ي��س» أع��م��ال أغ��اث
وال��ظ��ف��ر ف��ات��وك ال ي��ق��س��م وال��ن��ص��ر ب��ه��م ال��ل��ح��اق ف��ي ع��ذًرا أب��ل��ي��ت وح��ي��ن

.٦٧ ورقة الخريدة: 8
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أث��ر وال ع��ي��ن م��ن��ه��م ل��ه ت��ل��ح ول��م أل��ح أن ل��م��ا ع��زم��ك وق��ال:
ال��ق��در ع��اق��ه��ا ق��د ق��درة وك��م ن��ج��ا، ق��در ف��ع��ن ن��ص��ر» «أب��و م��ن��ه��ا ي��ن��ج إن
وال��م��ط��ر ال��رم��ل األك��ث��ران: ب��ه��ا ي��ف��ن��ى ع��ص��ب ف��ي ال��ع��زم م��ق��ر ن��ح��و وع��دت
ت��س��ت��ع��ر9 األج��ف��ان ح��ره م��ن ت��ك��اد أس��ف أج��ف��ان��ه��ا ف��ي ول��ل��ص��وارم

نجا الوزير ابن أن ثنا يحدِّ الصليبيني عىل بانتصاره الوزير مدح الذي الشاعر هذا
كانت الفريقني بني الحرب أن عىل يدل إنما البيت فهذا قدر)، (عن املوقعة هذه من
خطر من أنجاه الذي هو فقط القدر ولكن الوزير، ابن فيها يُقتَل كاد شاقة عسرية
الصالح، امللك مدح يف عمارة شعر من أخرى قصيدة إلينا وصلت فقد ذلك ومع ق. محقَّ

قوله: منها املوقعة، لهذه ذكر وفيها

م��ه��رب م��ن��ك ي��ن��ج��ه��م ل��م دي��اره��م ت��رد إن أن��ك اإلف��رن��ج ت��ي��ق��ن��ت
ت��ت��غ��ل��ب ال��ش��رى ل��ي��ث ي��ا ف��ج��اءت��ك م��ن��ع��ًم��ا األم��ن ت��ع��ط��ه��ا ل��م إن وخ��اف��ت��ك
وم��ق��ل��ب م��ج��ن أه��دوا م��ا ب��ع��ض وم��ن ح��رب��ه��م آل��ة ال��س��ل��م رج��ال وأه��دوا
ي��س��ل��ب10 س��وف ال��ه��دى س��ي��ف ي��ا ب��س��ي��ف��ك ع��زه��م أن ص��ادق ف��أل وذل��ك

يروي إذ نفسه؛ الصالح يعدها كان التي الثالث الغلطات إحدى هي املوقعة وهذه
ورجوعه بالعساكر، بلبيس إىل الصالح امللك خروج الغلطات: هذه ثالث أن خلكان ابن
ويفتح الشام بالد إىل زحفه يتم لم حيث دينار، ألف مائتي من أكثر فيهم أنفق أن بعد
يف أيًضا عمارة قال نفسها املوقعة هذه ويف الفرنج.11 شأفة ويستأصل املقدس، بيت

الصالح: بن النارص امللك مدح

س��ف��ال ع��ن��ه األف��ق ف��ن��ج��وم ع��ال ال��ذي ب��م��ن��ص��ب��ك ت��ق��ن��ع ل��م رأي��ت��ك
ح��الل ب��ي��ن��ه��ن ال��م��ن��اي��ا ح��رام م��واط��ن ف��ي ال��وغ��ى م��ك��روه ف��ب��اش��رت

وص٢٤٧. بعدها، وما ص٥٤ النكت: 9
ص١٧٦. النكت: 10

ص٢٢٠. ج١، خلكان: ابن 11
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وص��ق��ال ج��وه��ر م��ن��ه راق وإن ب��ق��ط��ع��ه إال ال��ص��م��ص��ام ي��ف��خ��ر وه��ل
ك��م��ال ال��ق��ت��ال غ��ي��ر ل��ه��ا ول��ي��س ال��ع��ال ع��ل��ى ن��ق��ًص��ا ال��س��ل��م خ��ل��ت ك��أن��ك
ض��الل ع��ل��ي��ه ي��س��ط��و ال��ه��وى وك��اد ال��ه��دى ع��ل��ى ح��ي��ًف��ا ال��خ��وف ت��ش��ك��ي ول��م��ا
وت��غ��ال أع��ن��اق��ه��م ب��ه��ا ت��غ��ل ك��ت��ائ��بً��ا ت��زج��ي اإلف��رن��ج إل��ى ن��ه��ض��ت
ورم��ال دون��ه��م ح��ال��ت س��ب��اس��ب ن��ف��وس��ه��م ع��ل��ي��ه��م أب��ق��ت وق��د ف��ول��وا
ك��الل12 ي��ص��ب��ه ل��م ك��ل��ت ال��ري��ح إذا س��اب��ح ك��ل ع��ل��ى رك��ًض��ا وأت��ب��ع��ت��ه��م

شريكوه الدين أسد ضد بالصليبيني واستنجاده شاور، قصة يذكرون واملؤرخون
يمدح عمارة قال والفرنج، شاور فيها انترص التي بلبيس موقعة ففي الدين، وصالح

بالغزو: ويعرض شاور،

ول��دان��ه��ا ل��ه��ول��ه��ا ت��ش��ي��ب ك��ادت ن��وائ��ب ث��الث إل��ى دف��ع��ت ول��ق��د
وج��ف��ان��ه��ا أج��ف��ان��ه��ا ح��وت ف��ي��م��ا وال��ن��دى ال��س��م��اح��ة ت��غ��دو م��ع��ش��ر م��ن
أم��ان��ه��ا م��ن��ك ن��رج��وه م��ا وأج��ل غ��ادرت��ه��ا غ��زي��ة ف��ع��ص��اب��ة
أذه��ان��ه��ا وت��ه��ذب��ت ف��ت��أدب��ت ع��اش��رت��ه��ا روم��ي��ة وع��ص��اب��ة
م��ي��زان��ه��ا راج��ًح��ا ال��ب��ري��ة ف��وق أص��ب��ح��ت ب��ك م��ص��ري��ة وع��ص��اب��ة
غ��ف��ران��ه��ا وأه��ل��ه ال��زم��ان ي��س��ع ع��واط��ف م��ن��ك ب��ل��ب��ي��س وت��دارك��ت
أذان��ه��ا وه��و ب��ل��ب��ي��س ف��ي ال��ن��اق��وس الغ��ت��دى رأي��ك ح��س��ن ل��وال أق��س��م��ت
ب��ن��ي��ان��ه��ا ي��ع��د ل��م ال��ن��ص��ارى ب��ي��د س��وره ق��واع��د ان��ه��دم��ت ل��و ب��ل��د
ع��م��ران��ه��ا13 خ��راب��ه��ا ب��ع��د ل��ي��ع��ز وإن��ه ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن أب��ق��ي��ت��ه��ا

الفرنج الستوىل االتفاق هذا ولوال الصليبيني، مع باتفاقه شاور يمدح هنا فهو
وإن الشعر، هذا يف الصليبيني يهج لم ولذلك البلد، هذا يف الدين ولدثر بلبيس، عىل
قرأنا إذا اإلفرنج يف عمارة رأي نعرف أن ونستطيع خفيًفا، تعريًضا بهم عرَّض كان
الشاعر عاطفة عن صادرة أبيات هي بل الوزير، مدح بها يقصد لم له أخرى مقطوعة

يقول: فهو البالد، عىل شاور سياسة جرَّتها التي والنكبات األحداث هذه نحو

ص٣٠٧. النكت: 12

ص٣٦٩. النكت: 13
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رق��دت��ه��ا ب��ع��د األع��ادي ع��ي��ون ل��ه��ا ان��ت��ب��ه��ت ق��د م��ص��ًرا أرى إن��ي رب ي��ا
ع��ق��دت��ه��ا ح��ل م��ن ال��ه��دى ع��ق��ود واح��رس ب��اق��ي��ة اإلس��الم م��ل��ة ب��ه��ا ف��اج��ع��ل
وق��دت��ه��ا14 ج��م��ر ي��ت��ل��ظ��ى ف��ت��ن��ة م��ن ب��ه ن��س��ت��ج��ي��ر ع��ونً��ا م��ن��ك ل��ن��ا وه��ب

عىل فيها انترص التي بالجيزة الجرس وقعة وذكر الدين، لصالح مديحه ويف
عمارة: يقول مري، بقيادة الصليبيني

ال��ك��ف��ر رب��ق��ة م��ن اإلس��الم ب��ه��ا ف��ك��ك��ت��م أس��دي��ة ع��زم��ة م��ن��ك��م ال��ل��ه ح��م��ى
ال��ج��س��ر ع��ل��ى ح��دي��د م��ن ب��ب��ح��ر ع��ب��رت��م ف��إن��ك��م ج��س��ًرا ال��ب��ر ف��ي ن��ص��ب��وا ل��ئ��ن
ب��ال��ص��خ��ر ي��ق��رع وال��ص��خ��ر ب��ه��ا ف��ف��زت��م ال��ع��دا م��ع ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��ارع��ت��ه��م ط��ري��ق
«م��ري» ع��ل��ى م��ري ال��خ��ي��ل ألي��دي وق��ل��ت��م ث��ن��ي��ة ك��ل اإلف��رن��ج ع��ل��ى أخ��ذت��م
ب��ال��ف��ج��ر15 ال��ل��ي��ل م��ن م��ه��زوم ل��ز ك��م��ا ي��ل��زه خ��وف م��ص��ر م��ن وأزع��ج��ه

اإلسالمي العالم شغلت التي الصليبية بالحروب يشيدون مرص شعراء نرى وهكذا
ذلك ومع فقط، قرن نصف زهاء سوى منها الفاطمي العرص يََر ولم قرون، عدة
شجاعة يمدحون حماسية أشعاًرا ينشدون املرصيني الشعراء جعلت الحروب هذه فإن
بقيت حني عىل فلسطني، من الصليبيني طرد عاتقهم عىل أخذوا الذين مرص جنود
يف املرصيون َل سجَّ وقد اكرتاث، عدم نظرة الحروب هذه إىل تنظر اإلسالمية الدويالت
شعراء َلها سجَّ كما شعرهم، يف الفاطميون الشعراء َلها سجَّ كثرية جهوًدا الحروب هذه
وشعراء األيوبية الدولة شعراء َلها سجَّ كما شعرهم، يف الفاطميني وشعراء األيوبية

اآلن. نؤرِّخه الذي العرص لهذا التالية العصور يف املماليك

ص١٩٠. النكت: 14
.٢٧٠ النكت: 15
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الخامس الفصل

الغزل يف

الشعراء فجميع الغزل، يف ينشد لم الفاطمية مرص شعراء من شاعًرا أعرف أكاد ال
يف أم املؤنث يف الغزل هذا أكان سواء يتغزلون؛ كانوا شعرهم من يشء بلغنا الذين
— املدح شعراء فكان األخرى، األقطار يف العربية شعراء شأن ذلك يف شأنهم املذكر،
االبتداء يف األقدمني الشعراء سنة يتبعون — شعرهم يف املذهبية بالعقائد وا أَلمُّ الذين
باملقدمات اكتفي شعرهم، من شيئًا يروي أن األصبهاني العماد أراد وملا بالغزل،

األئمة. مدح من شيئًا يروي أن وأبى قصائدهم، بها افتتحوا التي الغزلية
كانوا املرصيني رأينا العرص هذا يف الغزل شعر من لنا بقي فيما نظرنا وإذا
صفات يف قبُل من الشعراء َدها ردَّ التي العديدة الصفات هذه أشعارهم يف يردِّدون
نظرنا يلفت الذي اليشء ولكن وسحر، ودالل فتنة من املعشوقة به تمتاز وما املرأة،
اختلفت الصفات هذه املرصيون فيها صاغ التي الصور أن الغزلية، األشعار هذه يف
ب امللقَّ التنييس الحسن أبي قول إىل مثًال انظر املرصية، والبيئة املرصية الحياة باختالف

الدولة: بريض

خ��ل��َق��ا ش��يء أح��س��ن ث��م��ًال، م��غ��ت��ب��ًق��ا ال��ص��ب��ا خ��م��ر م��ن راح
ال��ت��ق��ى ب��أرب��اب ع��ي��ن��ي��ه ِف��ْع��ل أع��ط��اف��ه ف��ي ال��ن��ش��وة ت��ف��ع��ل
ع��ش��َق��ا َم��ن دًم��ا ل��ي��ري��ق��نَّ أل��ح��اظ��ه أق��س��م��ت ق��د رش��أ
ح��ن��َق��ا أب��دى ال��رح��م��ة س��ئ��ل ك��ل��م��ا غ��زال م��ن ع��ذي��ري م��ن
أح��دَق��ا ق��د ب��م��ا ال��ورد أخ��ج��ل وق��د ال��غ��ض ال��ن��رج��س ورأي��ت
ب��س��َق��ا ��ا ع��مَّ ال��ل��م��س وي��ذود زه��رت��ه م��ن ال��ن��اه��ب ي��ن��ه��ب



الفاطمية مرص أدب يف

ح��رَق��ا ي��ت��ل��ظ��ى وف��ؤادي ش��اف��ع��ي وذل��ي أن��ادي��ه ك��م
م��وب��َق��ا1 وق��ل��بً��ا ي��س��ري الع��ًج��ا ع��ش��َق��ا َم��ن ب��ك��م ي��ج��زى ه��ك��ذا

ليست للمدح، بها قدَّم والتي املقطوعة، هذه يف الشاعر بها جاء التي فاملعاني
التي املختلفة الصور هذه هي األبيات هذه يف الجديد إنما العربي، الشعر يف بجديدة

القديمة. املعاني هذه فيها صاغ
يف القدماء يطرقها لم بمعاٍن أتى وقد املعدل، قتادة ابن الشاعر قول إىل وانظر

غزلهم:

ال��ن��ظ��ر ع��ن ت��ح��ج��ب��ن��ي ف��ع��الَم ن��ظ��ري ف��ي ي��زي��د إل��ي��ك ن��ظ��ري
ال��ب��ش��ر ج��م��ل��ة ال��م��ح��اس��ن م��ن��ه��ا اق��ت��س��م��ت ال��ت��ي ال��ح��س��ن ج��م��ل��ة ي��ا
وال��س��ه��ر2 ب��ال��دم��ع ع��ن��ون��ت ق��د ك��ت��ب ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ل��ه��واك

— أعرف فيما — يطرقها لم األبيات هذه يف الشاعر بها أَلمَّ التي املعاني فهذه
الشاعر ولكن والسهر، الدمع ذكر من أكثروا قد القدماء كان وإن قبُل، من عربي شاعر

والسهر. الدمع عنوانها كتبًا نفسه يف املحبوب لهوى جعل املرصي
فيقول اإلسكندري، القريش معبد بن الحسن بن عيل الحسن أبو الشاعر ويتغزَّل

قصائده: إحدى مقدمة يف

ال��م��س��ف��ر ال��ص��ب��اح ع��ل��ى ف��اض ك��ال��ل��ي��ل ف��رع��ه ذوائ��ب ط��ال��ت وم��ه��ف��ه��ف
ت��ق��ت��ص��ر ل��م ح��ب��ه ع��ن م��ه��ج��ة ل��ي ب��ه ف��اع��ت��ل��ق��ت خ��ط��اه ال��دالل ق��ص��ر
ي��ف��ت��ر ل��م م��ه��ج��ت��ي ع��ن ف��ف��ت��وره��ا ج��ف��ون��ه ح��ش��و ال��س��ح��ر ك��ح��ل وس��ن��ان
أح��ور ط��رف غ��ن��ج ف��ي ال��ل��م��ى ع��ذب ل��ؤل��ؤ س��م��ط��ى ب��در ال��ق��ل��وب م��ل��ك
أح��م��ر ورد ف��وق م��ن ب��ب��ن��ف��س��ج ري��اض��ه��ا ال��ج��م��ال رق��م وب��وج��ن��ة
ال��م��ت��ح��ي��ر ح��ي��رة ب��داي��ة ه��ذا خ��ده ص��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى ال��ع��ذار ك��ت��ب

.٩ ورقة الخريدة: 1
.٢٩ ورقة الخريدة: 2
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ال��م��ب��ص��ر3 غ��ي��ر وروض ال��ع��ق��ول ف��ت��ن ف��أص��ب��ح��ت ال��ك��م��ال م��ح��اس��ن��ه وه��ب��ت

أخرى: قصيدة مقدمة يف أخرى مرة ويقول

ال��ظ��بَ��ا ال��ع��ي��ون ف��ت��ور أع��ار س��اح��ًرا رش��أ أله��وى وإن��ي
غ��ي��ه��بَ��ا ش��ع��ره ج��ال وب��در ن��ق��ا ف��غ��ص��ن ت��ث��ن��ى م��ا إذا
ال��ك��وك��بَ��ا ال��ك��وك��ب ي��ت��ب��ع ك��م��ا خ��ي��الن��ه م��ح��ي��اه وزان��ت
م��ذه��بَ��ا ج��ال خ��دٍّا ي��روق��ك ال��ق��ن��ا ن��اس��ب��ت��ه أس��م��ر وب��ي
م��ع��ج��بَ��ا ب��ه زه��ًرا ف��ف��ت��ح ال��ش��ب��اب م��اء خ��دي��ه روض س��ق��ى
ذن��بَ��ا وم��ا ال��ن��ف��وس أس��ال ص��ارًم��ا ل��ح��ظ��ه م��ن ت��ق��ل��د
ص��بَ��ا4 ق��ل��ب ك��ل ل��ط��اع��ت��ه��ا دول��ة ح��س��ن��ه م��ن وُم��لِّ��ك

الصور هذه بها ليس األبيات هذه يف الشاعر رسمها التي املختلفة الصور فهذه
أجزاء من جزءًا الشاعر يذكر ال متحرضة، صور ولكنها القدماء، شعر يف رأيناها التي
صورة وبني بها أتى التي الصورة هذه بني ويقرن نفسه، يف أثره ليصور إال الجسم
يف املرصي فالشاعر يحياها؛ التي والحياة حوله، التي الطبيعة من الشاعر أخذها أخرى
كان إنما — التعبري هذا صح إن — واقعيٍّا وصًفا ليصفها الجسم بأجزاء يأتي ال غزله
نرى وهنا الحسية، الصفات عن يتحدَّث مما أكثر النفسية الناحية عن دائًما يتحدَّث
العربي فالشاعر الفاطمية، مرص شعراء وبني القدماء العرب شعراء بني كبريًا فرًقا
تحرضُّ من الخالف هذا جاء وإنما عاطفيٍّا؛ كان املرصي والشاعر وصفه، يف ماديٍّا كان

حياتهم. برقيِّ املرصيني عاطفة ورقيِّ الفاطمية، مرص
أن تلك الفاطمية، مرص يف الغزل شعر من لنا بقي فيما نراها أخرى ناحية
وإما مجزوءة إما أشعار يف غزلهم وينشدون الطويلة، األوزان يرتكون بدءوا املرصيني
باقيًا أثرها يزال ال التي الشعب يصطنعها التي اللغة استخدام إىل ويميلون منهوكة،

اآلمري: طالئع الشاعر قول إىل انظر اليوم. إىل مرص يف

.١٣ ورقة الخريدة: 3
.٢٨ ورقة نفسه: املصدر 4
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ت��م��ل��َك��ا َم��ن ح��ب��ذا م��ه��ج��ت��ي ال��ش��وق م��ل��ك
ال��ب��َك��ا ع��ن ون��ه��ان��ي ب��ح��ب��ه رم��ان��ي ق��د
أوش��َك��ا أن إذا ال��م��ح��ب راح��ة إن��م��ا
م��س��ل��ك��ا5 ج��از وإن ع��ن��ه ال��س��ل��و أرى م��ا

وقد املضني، املحب حالة وصف الشعور، الرقيق الحس، الدقيق الشاعر فهذا
البكاء، عن نهاه املحب أن من بالرغم واشتكى، أنَّ إذا إال راحًة يجد فلم الشوق تملكه
الشعب، ألفاظ من تكون تكاد التي األلفاظ هذه واصطنع الخفيف، الوزن هذا فاتخذ
زهري، البهاء شعر يف واضحة ذلك بعد لها مثًال سنرى التي هي وغريها املقطوعة فهذه

أيًضا: اآلمري طالئع الشاعر قول إىل انظر ثم

ح��ال��ي رق��ة وارح��م��وا ب��ال��وص��ال ل��ي أن��ع��م��وا
وال��دالل ال��ت��ج��ن��ي ـ��ن ب��ي��ـ م��ه��ج��ت��ي ت��ذي��ب��وا ال
ل��ي ب��دا ق��د ل��ي ب��دا ق��د ه��واك��م ف��ي ع��ذري ل��ي��س
ل��ي ح��ال ق��د ل��ي ح��ال ق��د رض��اك��م ق��ص��دي إن��م��ا
أب��ال��ي6 ال أب��ال��ي ال ع��ذاب��ي اخ��ت��رت��م وإن

الذين الشعراء لغة إىل منها املرصي الشعب لغة إىل أقرب املقطوعة هذه أليست
قبل مرصيٍّا شاعًرا كان هنا الشاعر ولكن الديباجة، حسن مع اللفظ يف الجزالة عوَّدونا

الخفيفة. واألوزان السهلة األلفاظ هذه فاصطنع يتغزَّل، كان يشء، كل
طالئع عند رأيناه الذي النحو هذا عىل الغزل شعر كل أن ذلك معنى وليس
الشاعر فيه يختار الذي األول اللون الغزل: شعر من لونان للمرصيني كان فقد اآلمري،
عىل نفسه فيه الشاعر يرتك الذي فهو اآلَخر اللون أما طويًال، قويٍّا ووزنًا جزلة ألفاًظا
تمليه وما لسانه به يجري ما ينشد بل الجزلة األلفاظ ينتقي فال تصنُّع، بال سجيتها
من الثاني اللون إىل يميل السابقة األوىل املقطوعة يف اآلمري طالئع رأينا وقد عاطفته.

نفسه. املصدر 5
.٢٩ ورقة الخريدة: 6
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تمام تختلف أخرى صياغة يف ولكن نفسه، املعنى ينشد أخرى مرة ونراه الغزل، ألوان
يقول: فهو له، رأيناه ا عمَّ االختالف

ي��ه��وى َم��ن ق��ض��ي��ة ه��ذي م��ا ل��ع��م��رك وال��ب��ل��وى ال��ض��ر م��ن ص��رًف��ا ال��ه��وى ت��ري��د
ال��دع��وى ه��ي ف��ه��ذي ت��ج��ري، وأدم��ع��ه م��س��ه��ًدا ال��م��ح��ب ط��رف ي��ك��ن ل��م إذ
وال��س��ل��وى ال��م��ن��زَّل ال��م��نِّ م��ن أل��ذ ال��ه��وى ك��ل��ف��ة ت��رى أن إال ح��ب وال
ال��س��ل��وى م��ن ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ي��م��ان��ع��ه ال��ه��وى م��ن ال��ق��ري��ح ال��ق��ل��ب ت��رى وح��ت��ى
ي��ق��وى7 م��ا األم��ر م��ن ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م وإن ح��ق��ه��ا ال��م��ح��ب��ة أع��ط��ى َم��ن ال��ل��ه رع��ى

فالشاعر األوىل، مقطوعته يف به جاء ا عمَّ غزله يف يختلف املقطوعة هذه يف فالشاعر
اللون من هو إلينا انتهى الذي الغزل شعر أكثر أن عىل الغزل؛ شعر من اللونني حاَوَل
غزله يف تلمح اللكي عثمان بن مروان فالشاعر العامة، أسلوب من يقرب الذي الخفيف

مثًال: يقول حني الحب، وعاطفة الغزل رقة مع تتفق التي السهولة أثر

ج��ن��ون أم غ��رام أب��ه ي��س��ت��ل��ي��ن ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا
ال��ي��ق��ي��ن ال��ش��ك ف��أذه��ب ي��ج��ن ب��م��ا ال��خ��ف��اء ب��رح
دف��ي��ن ه��وى وال��ض��ل��وع ن��ح ال��ج��وا ب��ي��ن م��ت��ى ح��ت��ى
ره��ي��ن ال��ب��ل��وى ي��د ف��ي ـ��م ال��م��ت��ي��ـ ق��ل��ب��ي م��ت��ى وإل��ى
ال��دي��ون ت��ق��ض��ي أن آَن ـ��ب��ي ق��ل��ـ ب��دي��ون م��اط��ل��ي ي��ا
ال��ظ��ن��ون ف��ي��ك وت��ق��س��م��ت ال��ع��ي��ون ف��ي��ك ل��ه ش��خ��ص��ت
ف��ن��ون ف��ي��ه��ا ب��ل��واح��ظ ال��ورى أل��ب��اب وس��ل��ب��ت
ال��غ��ص��ون؟ ت��درك��ك وأي��ن ض ال��ري��ا أغ��ص��ان وق��وام
ف��ن��ون ه��ذا ف��ي وه��و ف��ن األغ��ص��ان ف��ي ال��ح��س��ن
ال��م��ب��ي��ن؟ وال��س��ح��ر ال��غ��ن��ج ك ذا ل��ألغ��ص��ان أي��ن م��ن
وال��ي��اس��م��ي��ن؟8 ب��خ��ده ال��ج��ن��ي ال��ورد ذل��ك أم

.٣٠ ورقة الخريدة: 7
.١٢٩ ورقة الخريدة: 8
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عاطفة فيها تظهر التي اللكي عثمان ابن غزل من األخرى املقطوعة هذه اقرأ ثم
الثالث: البيت يف سيما وال اآلن، مرص أهل أسلوب يف الشاعر

س��ؤال خ��ف��ي ف��ي م��ع��ن��ى ت��وه��م ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��س��ق��م م��ن��ي ت��م��ك��ن
خ��ي��ال��ي ال��خ��ي��ال ط��ي��ف م��ن ألش��ك��ل ال��ك��رى ف��ي ع��ي��ن��ي ع��ي��ن��اه س��ام��ح��ت ول��و
غ��ال��ي ع��ن��دي وه��و ب��دم��ع��ي وج��دت ع��زي��زة ع��ن��دي وه��ي ب��روح��ي س��م��ح��ت
وص��ال ب��ي��وم أوط��اري أق��ض ول��م م��ن��ي��ت��ي ع��ل��ى ت��ق��ض��ي أن خ��ف��ت وق��د
م��الل9 ص��دود ال دالل ص��دود أن��ه ال��وج��د م��ن أل��ق��ى م��ا وه��ون

يتغزل: املادرائي محمد بن أحمد الشاعر ذا هو وها

أت��ق��ل��ى ل��ظ��ى ع��ل��ى ب��ه��واك��م ف��إن��ي ع��ط��ًف��ا ال��ع��م��ر ح��ب��ي��ب ي��ا
ت��خ��لَّ��ى م��ا وح��ب��ك��م ه��واك��م ع��ن م��س��ت��ه��اًم��ا وص��ل��ت��م وص��ل��ت��م، إن
ق��ت��َال10 م��ات ول��و ه��وى ف��ي ع��ت��ق��ه ب��ب��اغ��ي ول��ي��س ال��ه��وى ع��ب��د ه��و

الدمياطي: إسماعيل بن إبراهيم الشاعر ويقول

ال��ت��ل��ف ح��د إل��ى ال��ه��ج��ر ص��يَّ��ره دن��ف ص��بٍّ ع��ل��ى رق��ي ه��ذه، ي��ا
ي��ن��ص��رف11 ال ح��ب��ك��م ع��ن ف��إن��ه ح��ب��ال��ه وص��ل��ي ع��ل��ي��ه، رق��ي

فإن أسوان، إقليم من كان عرام بن هللا هبة محمد أبا الشاعر أن من وبالرغم
القاهرة، عىل وفد أنه سيما وال مرص، بها ُعِرفت التي اللينة بالحياة متأثًرا كان غزله
يف مرص شعراء من غريه مع فأسهم الدولة، رجال من وغريه رضوان الوزير بها ومدح

يقول: الذي فهو الشعبية، والصور واأللفاظ الخفيفة السهلة األوزان يف التغزل

.٧١ ورقة الخريدة: 9
.٢٥ ورقة الخريدة: 10
.٢٥ ورقة الخريدة: 11
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رواغ ح��ب��ائ��ل��ي ع��ن ن��اف��ر غ��زال اق��ت��ن��اص ع��ل��ى م��ع��ي��ن��ي م��ن
ال��ب��اغ ك��زه��ر رق��ة خ��ده ص��خ��ر ك��ج��ل��م��ود ق��س��وة ق��ل��ب��ه
األص��داغ ع��ق��ارب ل��دغ��ت��ن��ي ف��اه أق��بِّ��ل أن رم��ت ك��ل��م��ا

أيًضا: وقوله

دري��اَق��ا ري��ق��ه م��ن ف��س��ل��وه م��ن��ه ال��ص��دغ ع��ق��ارب ل��دغ��ت��ن��ي
��اَق��ا12 ال��ع��شَّ ي��رح��م ال ظ��ل��وم ن ك��ا م��ذ وه��و ل��ه، ع��اش��ق إن��ن��ي

وقوله:

ي��دي��ه ره��ي��ن ق��ل��ب��ي غ��زال ف��ي الئ��م��ي ي��ا
إل��ي��ه س��ب��ي��ل ف��ال س��ل��وى ف��ي ت��ط��م��ع��ن ال
ع��ل��ي��ه وع��ن��ف��ون��ي ق��وم ف��ي��ه الم��ن��ي ك��م
ل��دي��ه س��ج��وًدا خ��روا أب��ص��روه إذا ح��ت��ى
م��ق��ل��ت��ي��ه13 ظ��ب��ا ف��ي ت ف��ال��م��و ف��ؤادك ف��اح��ف��ظ

ذلك من املبتكرة، املعاني بعض للمرصيني أن الحظوا القدماء أن ذلك إىل أضف
العذار: يف األخفش قول

ال��م��ن��ع��وت خ��دك ح��س��ن ع��ل��ى ال��خ��د ح��م��رة ف��ي ال��ع��ذار وك��أن
ال��ي��اق��وت14 م��ن أك��رة ع��ل��ى ف م��ع��ط��و ال��زم��رد م��ن ص��ول��ج��ان

اعرتافه مع األول، البيت يف مرتني «الخد» ذكر أنه الشاعر عىل أخذ العماد ولكن
إليه. الشاعر يسبق لم مبتكر املعنى بأن

.١٨١ ورقة الخريدة: 12

.١٨١ ورقة الخريدة: 13

.١٣١ ورقة الخريدة: 14
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املبتكرة: املعاني من العذار يف األسناوي الغمر أبي قول إن القدماء: قال وكذلك

ال��ن��ظَّ��ار ألع��ي��ن ب��اٍد ف��ه��و ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي خ��ل��ع��ت وغ��زال
ال��ج��ل��ن��ار م��ن��اب��ت م��ن ط��ال��ًع��ا ب��دًرا ال��ش��ع��ر ب��ن��ف��س��ج أران��ا ق��د
ال��ن��ار15 ت��ل��ك دخ��ان ف��ي��ه ـ��ع��ر ال��ش��ـ ف��س��واد خ��ده، ن��ار وق��دت

أيًضا: األسناوي الغمر أبي وقول

ال��ج��ن��انَ��ا ال��ح��ي��اة ف��ي خ��دي��ه ـ��ت��ان ب��س��ـ م��ن ال��ل��ه ل��ن��ا أب��دى وغ��زال
ف��تَّ��انَ��ا ون��اظ��ًرا وع��ذاًرا وص��دًغ��ا وخ��دٍّا ق��دٍّا أران��ا ق��د
وال��ري��ح��انَ��ا16 وال��ج��ل��ن��ار ج��س وال��ن��ر ال��ب��ن��ف��س��ج ي��ح��م��ل غ��ص��نً��ا

غنائه: من لحن وفيه أيًضا، العقييل حيدرة ابن وقول

ال��ح��س��نَ��ا أج��ف��و أس��ت��ح��س��ن ل��س��ت ل��ه ق��ول��ي م��ن ك��ان وع��ذول
ب��ال��ض��نَ��ا ل��ج��س��م��ي ن��ف��س��ي رض��ي��ت ل��م��ا أن��ت أن��ا ك��ن��ت ل��و ق��ال:
أن��ا17 أن��ت وال أن��ت أن��ا م��ا ت��ش��ا م��ا واص��ن��ع ع��ن��ك دع��ن��ي ق��ل��ت:

عنها ثنا حدَّ كما الفاطمية مرص شعر من الغناء مقطوعات من صور بعض فهذه
ذوق ألوان من لون فيها يظهر غزلية مقطوعات وهي مرص، شعر رواة من القدماء
املقطوعات. هذه سماع عند تثار كانت التي والعاطفة الغنائية، املقطوعات يف املرصيني
عند مشاعرهم مختلف تصوير عىل غزلهم يف يقفوا أن مرص شعراء يشأ ولم
إنما نفوسهم، يف كله ذلك يفعله وما وصفاته، جماله عن يتحدثوا أن أو الحبيب، رؤية
إىل فاَرَقهم أو أنظارهم عن بعد إذا املحبوب لرؤية الشوق أخرى ناحية من روا صوَّ
ويف الفاطمية، مرص شعراء غزل من كبريًا حيًزا أخذ الفراق عن فالحديث آَخر، مكان

الهالك. من عليه وخشينا البعاد أضناه الذي املحب لوعة نرى الفراق عن حديثهم

.١٣٠ ورقة الخريدة: 15
نفسه. املصدر 16
ص٨٠. املغرب: 17
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ينشد: غسان بن املؤمل بن عيل الشاعر هو وها

أرق��ي ب��ه��ج��ره وزاد ال��ح��دق ب��ف��ات��ن ف��ت��ن��ت
ط��ل��ق ف��ي ال��ق��ل��ب أخ��ذت ج��زع م��ن ن��ادي��ت إذا
رم��ق18 وال ق��ل��ب ب��ال ت��ل��ق��ان��ي س��وف روي��دك

اإلسكندري: معبد ابن وأنشد

وال��َج��َل��د ال��ص��ب��ر وَق��لَّ ال��ف��ؤاد ط��ار ف��ق��د ب��ال��ح��ب��ي��ب رف��ًق��ا ال��رك��ب ح��ادي ي��ا
أج��د ال��ذي ت��ش��ف��ي ع��ل��ه��ا ب��ن��ظ��رة ف��ي��رح��م��ن��ي ذل��ي ي��رى ح��ب��ي ل��ع��ل
ت��ق��د19 أك��ب��اده ب��ع��ده��م م��خ��ل��ًف��ا وغ��دا أح��ب��اب��ه ظ��ع��ن��ت َم��ن وي��ح ي��ا

وهب: بن محمد وقال

ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ع��ي��ن دم��ع أك��ف��ك��ف رأي��ت��ن��ي ب��ال��رح��ي��ل ت��ن��اَدوا ول��م��ا
ب��ح��ب��ائ��ب��ي أش��ت��ف��ي ح��ت��ى ال��س��ي��ر ع��ن رك��اب��ه��م ت��ذم أن رب��ي وأس��أل
ال��رك��ائ��ب ت��ل��ك ب��ي��ن ف��ؤادي وس��ار رك��ب��ه��م س��ار س��اع��ة إال ت��ُك ف��ل��م
ال��م��ص��ائ��ب20 ك��ب��ار م��ن ع��ن��دي ول��ل��ب��ي��ن ح��س��رة أع��ظ��م ال��بَ��يْ��ن ي��وم أََر ف��ل��م

اآلمري: طالئع وأنشد

ال��ت��الق ل��ي��وم أح��ي��ا أت��ران��ي راق ال��ب��ي��ن ل��وع��ة م��ن ل��ق��ل��ب��ي م��ا
اش��ت��ي��اق م��ك��ان ال��ح��ش��ا ف��ي وال ال دم��ًع��ا ل��ج��ف��ن��ي ت��دع ل��م ع��زم��ة
وث��اق��ي وش��دوا م��ه��ج��ت��ي ع��ذب��وا أس��رون��ي إذا ح��ت��ى أط��م��ع��ون��ي
ال��م��ذاق م��ري��ر أن��ه ي��ع��ل��م��وا ل��م ك��أن ح��ت��ى ال��ف��راق واس��ت��ل��ذوا

.٩ ورقة الخريدة: 18
.١٣ ورقة نفسه: املصدر 19

.٢٤ ورقة الخريدة: 20
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ال��م��ي��ث��اق21 ع��ل��ى ال��ن��وى وش��ك ب��ع��د أق��ام��ت ن��ف��وس ال��ه��وى س��ب��ي��ل ف��ي

أيًضا: طالئع وقال

ال��م��ش��ت��اق ق��ل��ب��ك ل��ي��ت��ل��ف إال وودع��وا ال��غ��رام م��ع أودع��وك م��ا
ل��ح��اق ن��ح��وه��ن ل��ك ي��ك��ن ل��م إن ت��ع��لُّ��ًال ال��م��ط��ي إث��ر ف��اس��ت��ل��م ق��ف
ن��ف��اق22 ال��ف��راق ي��وم ت��م��ت ل��م إن ف��إن��ه ه��واك دع��وى ع��ن وت��ن��حَّ

املرصية الحياة صور من أخرى صورة الفاطمية مرص شعر يف فالغزل وإذن
األقدمني؛ الشعراء عند عرفناها التي املادية عن فبعدت سمت التي املرصية والعاطفة

العربية. األقطار من غريها عن مرص بيئة الختالف وذلك

.٢٨ ورقة نفسه: املصدر 21
نفسه. املصدر 22
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السادس الفصل

الشعر أغراضأخرىيف

والزهد التصوُّف

مرص يف الشعراء إليها قصد التي األغراض بعض عن السابقة الفصول يف ثنا تحدَّ
مرص يف الحياة تصوير يف خطًرا تقل ال أخرى، أغراض بعض هناك ولكن الفاطمية،
عن شيئًا ذكرنا فقد قبُل، من عنها ثنا تحدَّ التي األغراض هذه عن العرص، ذلك يف
هذا إال تعرف لم مرص أن لنا ُخيَِّل حتى مرص عىل طغت التي املاجنة الحياة هذه
املاجنة الحياة هذه بجانب آَخر لون لهم كان املرصيني ولكن العيش، ألوان من اللون
املرصيني اضطرت مرص وطبيعة اآلَخر، العالم يف التفكري هو اآلَخر اللون وهذا الالهية،
فإذا الدنيا، بأمور اهتمامهم اآلخرة بأمور يهتموا أن إىل التاريخية عصورهم أقدم منذ
أحدهما يناقض الحياة من لونني يعيش أن إىل مضطر التاريخ عرفه منذ املرصي
واملجون العبث له شاء ما ويمزح ويمجن حياته يف يعبث فهو التناقض، أشد اآلَخر
ويتذكرها، عنها فيتحدث آِخرته يف يفكِّر أن عىل حريص نفسه الوقت يف وهو واملزاح،
املجون، لحياة الشعراء تصوير رأينا وقد وآدابه، وفرائضه بالدين استمساكه ويظهر
شعراء إن حتى أيًضا، مرص شعراء عنه الحديث من أكثر فقد والتقشف الزهد أما
الدين، بأهداب والتمسك الزهد، عىل الحث يف الشعر ينشدون كانوا أنفسهم املجون
إمامة والية ُحِرم حتى بمجونه ُعِرف الذي تميم األمري ذا هو وها اآلخرة، سعادة وطلب

الزهد: يف يقول الدعوة

وال��م��ص��ائ��ب ال��ح��وادث ف��ي��ه ت��ت��ق��ي ده��رك أف��ن��ي��ت
راك��ب أن��ت ف��ي��م��ا ح��م��ن ال��ر م��ع��اص��ي ات��ق��ي��ت ول��و
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ال��م��ع��اي��ب م��ن ال��ح��ي��اة وف��ي ـ��م ال��ج��ح��ي��ـ ن��ار م��ن ألم��ن��ت
ت��راق��ب؟1 ف��َم��ن ع��ل��ي��ك، ح��ك��م ل��ه َم��ن ت��راق��ب ل��م إن

أخرى: مرة ويقول

ال��م��م��ات وراء ��ا ع��مَّ غ��ف��ل��ة ف��ي اغ��ت��دوا ك��ي��ف ل��ل��ن��اس ع��ج��بً��ا ي��ا
ث��ب��ات ال��م��ع��اص��ي أخ��ذ ع��ل��ى ل��ه��م ي��ك��ن ل��م أن��ف��س��ه��م ح��اَس��ب��وا ل��و
ب��ال��ش��ت��ات ت��م��ي��ي��زه ف��ي أُِص��ي��ب ال��ذي ف��ذاك ال��ل��ه ف��ي ش��ك َم��ن
ل��ل��ح��ي��اة2 ع��دم م��ن أخ��رج��ه��م م��ا م��ث��ل ال��ب��ل��ى ب��ع��د ي��ح��ي��ي��ه��م

وعبثًا، مجونًا الشعراء أشد من أنه عنه ُعِرف شاعر من تصدر ال األبيات هذه فمثل
املوت. بعد الحياة وعن اآلخرة عن يتحدث أن إىل اضطرته مرص طبيعة ولكن

العرص يف الخمر شاعر أنه ذكرنا الذي العقييل حيدرة ابن الشاعر ذا هو وها
والورع: التقى إىل ويدعو الزهد، يف ينشد املجون، شعراء وأحد الفاطمي،

ال��ق��ش��ي��ب ع��م��رك م��ن ورث ال��م��ش��ي��ب ف��ودك ف��ي الح ق��د
ت��ج��ي��ب3 ف��ال تُ��دَع��ى ق��ب��ل م��ن م��ج��ي��بً��ا ال��ت��ق��ى ل��داع��ي ف��ك��ن

ينشد: النرض أبي باألديب املعروف القايض ونرى

ب��ال��ذن��وب تُ��دنَّ��س أن م��ن م��وض��ًع��ا أك��رم ال��ن��ف��س
ب��ط��ي��ب ُم��ِزج��ت وإن ث��م��نً��ا ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ل��ذة م��ا
ال��ق��ري��ب األج��ل ه��ج��م��ة دك زا إع��داد إل��ى ف��اس��ب��ق
ال��ج��ي��وب4 م��زرور وال��خ��وف ال��ت��ق��ى ع��ل��ى اإلل��ه وال��َق

تميم. األمري ديوان 1

تميم. األمري ديوان 2

ص٥٥. املغرب: 3
.١٢٦ ورقة الخريدة: 4
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النفس: وجهاد الزهد عىل يحث أخرى مرة ويقول

وال��زه��ادة ال��ق��ن��اع��ة ب��آداب ف��خ��ذه��ا م��ف��ت��رض ال��ن��ف��س ج��ه��اد
اإلرادة ف��ه��و ال��ه��وى وخ��ال��ف��ت واس��ت��ج��اب��ت ل��ذل��ك ج��ن��ح��ت ف��إن
ال��ع��ب��ادة ب��م��ق��م��ع��ة ش��ك��ي��م��ت��ه��ا ف��اك��ب��ح ال��ش��ه��وات ب��ه��ا ج��م��ح��ت وإن
ال��س��ع��ادة5 رت��ب إل��ى وت��رف��ع��ه��ا ال��م��ع��ال��ي درج ت��ح��ل��ه��ا ع��س��اك

والشعر املجون، حب عاطفة مع جنب إىل جنبًا تسري الدينية العاطفة نرى وهكذا
مًعا. بالعاطفتني مملوء املرصي

ووجدت التصوف، عرفت مرص أن اإلسالمية» مرص «أدب كتاب يف ذكرنا وقد
استمر وقد العبايس، العرص يف السياسية الحياة يف أثر لها كان بالصوفية ُعِرفت فرقة
ويحدثنا الفرقة. هذه يرعون الفاطميون األئمة وكان الفاطمي، العرص يف الصوفية تيار
وكان للصوفية، مصطبة تحته وعمل القرافة، قرص جدَّد الفاطمي اآلمر أن املقريزي:
باأللوية واملجامر الصوفية، من الطريقة أهل ويرقص القرص، بأعىل الطاق يف يجلس
بسط، فوقها من حرص تحتهم بسط وقد تزهر، الكثرية والشموع أيديهم، بني موضعة
أصناًفا والحلوى، األطعمة من شهي ولون لذيذ نوع كل عليها التي األسمطة لهم ْت وُمدَّ
مرقعته، ومزق الواعظ، الجوهري بن هللا عبد أبو الشيخ الحارضين بني وكان مصنفة.
املقري بالقارح املعروف إبراهيم إسحق أبو الشيخ وسأل خرًقا، العادة عىل وفرقت
باملنظرة: طاق من هللا بأحكام اآلمر الخليفة فقال رأسه، عىل ووضعها منها خرقة
الحال: يف له مجيبًا فقال خرقتي؟ أين قال: موالنا. يا لبيك قال: إسحق. أبا شيخ يا
من فأحرض الساعة يف فأمر ذلك، اآلِمر فاستحسن املؤمنني. أمري يا رأيس عىل هي ها
عليهم ونثر القرافة، فقراء وعىل الحارضين عىل فُفرِّقت نصفية، ألف الكسوات خزائن

دينار.6 ألف الطاق من املال بيت متويل

.١٢٧ ورقة الخريدة: 5
ص٣٧٩. ج٢، املقريزي: خطط 6
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بالعراق حدث الصويف، الحسن بن محمد بن سهل العرص هذا يف مرص عىل ووفد
شاعًرا أدبيًا وكان ٤٤٤ه، سنة تويف أن إىل بها فظلَّ مرص إىل َه توجَّ ثم وصور، ودمشق

قوله: سوى منه يَبَْق ولم ُفِقد، شعره ولكن الصوفية، طريقة عىل

ف��ت��ح��ول ب��ه��ا م��ح��ب��وبً��ا ت��ُك ول��م أه��ل��ه��ا ي��ه��ي��ن��ك دار ف��ي ك��ن��َت إذا
م��ق��ف��ل7 ب��ي��ت ق��ع��ر ف��ي ول��و ت��ك��ون أي��ن��م��ا ي��أت��ي��ك ال��رزق ب��أن وأي��ق��ن

إىل نسبًة الكيزانية»؛ «بفرقة ُعِرفت الصوفية فرق من فرقة العرص هذا وشاَهَد
الكيزاني بابن املعروف األنصاري ثابت بن إبراهيم بن محمد هللا عبد أبي شيخها
مذكِّر، واعظ «فقيه بقوله: ووصفه خريدته يف العماد ذكره الواعظ، الشافعي الفقيه
الدار، مرصي وحالوة، عذوبة ولنظمه وطالوة، رقة لكالمه اإلشارة، مليح العبارة، حسن
مشهور القبول، بألسنة له مشهود واملرشوع، باملعقول عالم والفروع، باألصول عالم
مكون بالقديم ومعرفة الحديث، بعلم ودراية رواية ذا وكان األصول، علم يف بالتحقيق
أفعال أن َعى وادَّ سداده، مزلقها يف وزلَّ اعتقاده، بها ضلَّ مقالة ابتدع أنه إال الحديث،
الفهم. وعلة العلم، وزلة الحلم، ضلة من هللا «أعاذنا قال: أن إىل «… قديمة العباد
وتويف نبيه.»8 ونبيل أريب أديب كل ذلك من هللا عصم التشبيه، يف التنزيه أن واعتقد
واستمرت الشافعي، اإلمام قرب عند وُدِفن ٥٦٠ه، سنة الفرقة هذه صاحب الكيزاني ابن
بمرص الكيزانية «والطائفة العماد: ذكر فقد األيوبيني، عرص حتى الفرقة هذه تعاليم
عىل أمرها واشتهار مرص يف الفرقة هذه وظهور مقيمة.»9 اليوم إىل البدعة هذه عىل
الذي الضعف مدى عىل يدلنا املغرب، كتابه يف سعيد وابن العماد به َث تحدَّ الذي النحو
— وجل عز — هللا ينزِّهون الفاطميني رأينا فإننا مرص، يف الفاطمية الدعوة عىل طرأ
ورأينا وفلسفتهم، الفاطميني عقيدة أساس هي العقيدة وهذه التجسيم، أو التشبيه عن
تحت الكيزانية فرقة جاءت ولكن التجسيم، أو بالتشبيه دان َمن كلَّ رون يكفِّ الدعاة
هذه شيخ حول املرصيني من عدد والتفَّ بالتشبيه، وقالت وبرصهم الفاطميني سمع
قرنني. زهاء مرص يف انترشت التي وعقائدهم الفاطميني بسلطان يعبئوا أن دون الدعوة

ص٥٣. ج٥، الزاهرة: النجوم 7
بعدها. وما ٨٩ ورقة الخريدة: 8

نفسه. املصدر 9
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الشعر، ضعيف كان ولكنه بمرص، الصوفية شعراء من شاعًرا الكيزاني ابن كان
أفهام من قريب الناس، عند مشهور وهو ديوانه، عىل ووقفت سعيد: ابن عنه قال حتى
النظام، وفرسان الكالم غوص وأصحاب الشعراء صدور عند عنه مريض غري العامة،
وإنما إليه، النفس تهش شيئًا ديوانه من أكتب ولم ومطالعته، اختياره من ضجرت وقد
القاهرة؛ وسوق الفسطاط سوق يف يباع ما وكثريًا وديوانه، ذكره لشهرة ترجمته أردت
الوقوف عىل يحضني املستبدعة وألفاظه املستحسنة الشعراء معاني يعرف ال َمن وكان
ابن ولعل ترني.10 وال بي فاسمع املعيدي أنا متمثًال: أنشدني عليه وقفت فلما عليه،
ذهب مما بالرغم النحو، هذا عىل الكيزاني ابن شعر يصف أن يف حق عىل كان سعيد
يف ُرِويت التي املقطوعات فإن الكيزاني، ابن بشعر اإلعجاب من األصفهاني العماد إليه
الشعر، يف املتفوقني من يكن لم الشاعر أن عىل تدل الكيزاني ابن شعر من الخريدة
الفاطمي، العرص تلت التي العصور يف بمرص ظهروا الذين الصوفية بشعراء قسناه إذا
ضعف سبب كان وربما عارصوه، الذين اآلخرين الشعراء أو وغريه، الفارض ابن مثل
اصطناع إىل يضطر فكان والدهماء، الشعب يخاطب واعًظا كان أنه الكيزاني ابن شعر
بهما فإذا ولغته، أسلوبه يف ذلك فأثََّر نفوسهم. إىل وتقرب الشعب، يفهمها التي اللغة
من الذي الباعث هو السبب هذا يكون وقد الشعب، ولغة الشعبي األسلوب من يقربان

الكيزاني. ابن ديوان قراءة عىل مرص يف العامة أقبل أجله
يقول: إليه انظر متصوًفا؛ منه أكثر واعظ شعره بعض يف وهو

م��م��دوًح��ا ظ��ل ل��س��ان ب��أي ف��ان��ظ��ر رج��ل ع��ن ال��م��دح ك��ث��ي��ر س��م��ع��ت إذا
ت��ص��ح��ي��ًح��ا ب��ال��ق��ول وخ��ذ ف��ي��ه، ق��ي��ل م��ا ل��ه��م ف��ارض ال��ف��ض��ل أه��ل ذاك رأى ف��إن
م��ج��روًح��ا11 ال��م��دح ذاك ك��ان ورب��م��ا راف��ع��ه ال��ج��ه��ل أه��ل م��دح ف��م��ا أْوال،

بعدها. وما ص٩٣ املغرب: 10
.٩٠ ورقة الخريدة: 11
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مجرى الشعر هذا يف ويجري العشق، عن يتحدَّث متصوف شعره بعض يف وهو
كان الكيزاني فابن اإللهي، الحب يف العدوية رابعة نهج نهجوا الذين الصوفية شعراء

قوله: منها مقطوعات، عدة ذلك يف وله العاشقني، املحبني هؤالء أحد

ن��ص��ي��َح��ا ي��ه��وى ال ال��ق��ل��ب رأي��ت ت��ري��َح��ا أو ت��ل��وَم��ا أن س��واء
ال��ق��ري��َح��ا ال��ق��ل��ب ل��ع��ذرت��َم��ا إذن ال��ل��ي��ال��ي ص��رف ذق��ت��َم��ا ل��و أم��ا
ص��ري��َح��ا خ��ب��ًرا ب��ي��ن��ه��م ف��أص��ب��ح ظ��نٍّ��ا األح��ب��اب ف��رق��ة وك��ان��ت
ري��َح��ا ب��ال��س��ل��م��ات اس��ت��ن��ش��ق��ت ل��م��ا ن��ج��د س��ل��م��ات ي��ن��زل��وا ل��م ول��و
ف��ص��ي��َح��ا ح��م��ائ��م��ه��ا م��ن غ��ن��اء ي��وًم��ا ل��ألس��م��اع أه��دي��ت وال
ش��ح��ي��َح��ا أب��ًدا ب��دم��ع��ه��ا وك��ن��ت ع��ي��ن��ي ب��دم��ع س��م��ح��ت ق��د وه��أن��ا
ص��ح��ي��َح��ا ودٍّا ال��ن��أي م��ع وص��ن��ت ق��ي��ادي م��ن ال��م��ح��ب��ة وأم��ك��ن��ت
ق��ب��ي��َح��ا12 ص��دًرا ال��ه��وى ت��رك وق��د ص��ح��ي��ًح��ا ق��ل��بً��ا ال��ج��وى س��ك��ن وق��د

أيًضا: وقوله

وج��م��ي��ل ب��ي��ن��ن��ا م��ا م��س��ال��م��ة م��ال��ك آل م��ن ال��ح��ي ه��ذا أس��ك��ان
ط��وي��ل ال��وص��ال م��ي��ع��اد ب��ال ف��م��ا ت��ك��رًم��ا ت��زوروا أن ت��ع��دون��ا أل��م
ن��زول ال��ع��ه��ود ن��ق��ض ع��ل��ى وأن��ت��م م��الل��ة ال��ج��م��ي��ل ال��وع��د ع��ن وح��ل��ت��م
ن��زول ع��ن��ه ل��ي��س إذ ل��ن��ا ش��ه��ي��د وال��ه��وى ال��م��ودة ل��ن��س��ت��ب��ق��ي وإنَّ��ا
ع��ذول ي��ل��ح أو واٍش ف��ي��ط��م��ع ت��وج��ًع��ا ع��ل��ي��ك��م ال��ع��ت��ب��ى ت��ح��س��ب��وا وال
ب��خ��ي��ل ب��ذاك م��ن��ا ع��اش��ق وم��ا ن��ف��وس��ن��ا ن��ب��ي��ع أن رض��ي��ن��ا رض��ي��ن��ا،
ذل��ي��ل ه��واه ف��ي م��ح��ب وه��ذا م��ع��زز ح��ب��ي��ب ه��ذا ال��ه��وى، ك��ذاك
ون��ح��ول دائ��م وس��ق��م وه��ج��ر ول��وع��ة وارت��ي��اع وش��وق ووج��د
خ��ل��ي��ل ج��ف��اك أو ب��ي��ن ج��ار وإن ل��ه��ا ف��اص��ط��ب��ر م��ح��ت��وم��ة ال��ه��وى دواع��ي
ع��ق��ول ل��ل��وداع ح��ض��رت��ن��ا وم��ا ح��ال��ه أول ال��ب��ي��ن ب��وش��ك ع��ل��م��ن��ا

الخريدة. 12
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رح��ي��ل13 ال��رح��ي��ل ب��ع��د ت��دارك��ه��م دي��اره��م ت��ق��ر أن ط��م��ع��ن��ا م��ا إذا

لها وكان الفاطمي، العرص بعد طويلة مدة استمرت الكيزانية الفرقة إن قلنا:
الناس كان وكذلك الفاطمية، الدولة انقراض بعد ظهروا الذين الصوفية يف قوي أثر
يف كانوا الذين الصوفية شعراء يف قوي تأثري له فكان الكيزاني، ابن شعر يتداولون
الكيزاني، ابن شعر يف التي املعاني بعض مثًال الفارض ابن شعر ففي األيوبيني، عرص
بني املقارنة وسأترك الكيزاني؛ ابن وشاعرية الفارض ابن شاعرية بني شتان ولكن
عهد يف مرص «أدب القادم كتابنا يف سيكون الذي البحث إىل الصوفيني الشاعرين هذين

واملماليك». األيوبيني

الوصف

أغراض أقرب عندي هو الفاطمي، العرص يف الشعر أغراض من آَخر غرض وهناك
ل التأمُّ رضوب من رضب الغرضني فكال الطبيعة، وصف هو ذلك التصوف، إىل الشعر
لم مرص شعراء ولكن التصوف، إىل الوصف بشعراء يؤدي ما فكثريًا هللا، خلقه فيما
فقد قصفهم؛ وصف إىل وسيلة الطبيعة وصف اتخذوا بل املجرى، هذا يف يسريوا
يف شعًرا ينشدون التنييس وكيع ابن مدرسة تالميذ من الفاطمية مرص شعراء رأينا
واملتنزهات، الرياض يف الرشاب يؤثرون كانوا وكيف مًعا، والطبيعة واملجون الخمر
من فيها وما السماء بوصف أو واملتنزهات، الرياض بوصف الخمر وصف ويمزجون
كثرت التي املختلفة املتنزهات إىل الشعراء خروج عن وتحدثنا وسحب، وغيوم نجوم
أزهارها وجمال بتنسيقها أبصارهم ويمتعون هوائها، بطيب ينعمون العرص، هذا يف
فهو واحد، وقت يف منها كبري عدد وجود من خرسو نارصي الرحالة عجب التي املتنوعة
والنرجس، والنيلوفر، األحمر، الورد والرياحني: الفواكه هذه واحد يوم يف «رأيت يقول:
والسفرجل، امللكي، والريحان والياسمني، والتفاح، واملركب، والليمون، والنارنج، والرتنج،
والرطب، (اإلهليلج)، والبليج والزيتون، واملوز، والعطر، والبطيخ، والكمثرى، والرمان،
التي األشياء هذه تجتمع كيف يفكر َمن «وكل قال: أن إىل «… السكر وقصب والعنب،

.٩٣ ورقة الخريدة: 13
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هذا.»14 يصدق ال شتوي وبعضها صيفي، وبعضها ربيعي، وبعضها خريفي، بعضها
ماء من تسقى القصور بني وأشجار بساتني املدينة ويف القاهرة: بساتني عن ويقول
وغرست لَريِّها، السواقي نصبت وقد لها، نظري ال بساتني السلطان قرص ويف اآلبار،
أقدم منذ املرصيني اضطرت مرص وطبيعة متنزهات.»15 فصارت األسطح فوق األشجار
اآلن، املرصي الشعب يصطنعها التي العامية واألمثال والتأمل، التفكري إىل العصور
املرصيني شعور رقة عىل قاطعة داللة تدل املرصيني، قدماء عن معرَّبة إلينا نُِقلت والتي
املرصيني قدماء وآثار عنها، ويتحدثون مرص، طبيعة يتأملون وهم إحساسهم، ودقة
يف تفكريهم آيات من ذلك وغري الجو واختالف واألرض السماء عن بالحديث ُمِلئت
لون أنها عىل الطبيعة يصفوا لم الفاطمي العرص يف املرصيني الشعراء أن عىل الطبيعة،
الخالق، معرفة إىل بهم يؤدي حديثًا عنها يتحدثوا ولم الطبيعية، الفلسفة ألوان من
فنيٍّا مذهبًا ألنفسهم واتخذوا الفالسفة، وإىل الفاطمي املذهب لعلماء كله ذلك تركوا بل
ألوان وصفوها التي املناظر عىل يسبغون بهم فإذا الطبيعة، جمال مصدره خالًصا
الطبيعة من ينتزعوا أن ويحاولون ومسكن، ومأكل ملبس من يألفونها التي الحياة
بها يتزيَّن كان التي الزينة وألوان اعتادوها، التي الحياة صور إىل أقرب هي صوًرا
إحدى يف رآه منظًرا يصور العقييل حيدرة ابن ذا هو وها الفاطمي، العرص يف املرصيون

املتنزهات:

وم��س��ل��س��ل م��س��رح ب��ي��ن وال��ق��ط��ر وم��ح��ل��ل م��زرر ب��ي��ن ال��غ��ي��م
وم��ك��ل��ل وم��ت��وج وم��دم��ل��ج وم��ط��وق م��ق��رط ب��ي��ن وال��ق��ض��ب
وم��ص��ن��دل وم��ع��ن��ب��ر وم��خ��ل��وق وم��م��س��ك م��زع��ف��ر ب��ي��ن وال��ن��ب��ت
وم��ث��ق��ل وم��رص��ع وم��ع��رض وم��ص��ن��ف وم��ط��رز وم��دب��ج
األول16 ال��ط��راز م��ن ت��ك��ون ك��ان��ت ل��ب��س��ه��ا أم��ك��ن ل��و ح��ل��ل ع��ل��ى ف��اش��رب

الخشاب). يحيى (ترجمة ص٦٠ نامه: سفر 14

ص٥٠. نفسه: املصدر 15
ص٧٤. املغرب: 16
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أخرى: مرة ويقول

ال��ث��ي��اب خ��ض��ر ب��ل��ب��س ت��ائ��ه��ات ال��رواب��ي ب��ي��ن ال��ث��م��ار أم��ه��ات
ال��ح��ب��اب ع��ق��ود م��ن ال��م��اء ص��اغ��ه ق��د ب��م��ا ت��ج��ل��ى ال��ك��روم وب��ن��ات
ض��ب��اب17 م��س��ك ف��ي��ه ال��س��ح��ب ت��ن��ش��ر خ��ل��وق ل��ل��ش��ق��ي��ق دام م��ا ف��ال��ه

املجالس: بفرش شبََّهها وقد الرياض وصف يف ويقول

ال��رواب��ي ك��راس��ي ع��ل��ى ت��ج��ل��ي ال��ق��ض��ب ع��رائ��س
ال��ع��ت��اب��ي م��ن ف��رش ف��ي��ه ال��روض وم��ج��ل��س

بوصف أولعوا الذين الفاطمية مرص شعراء أشهر من وهو العقييل، حيدرة فابن
وهذه اليومية، الحياة يف حوله يدور كان مما الوصف يف صوره يتخذ كان الطبيعة،
مرص شعراء من كثري عند نراها بل فحسب، حيدرة ابن شعر يف ليست الظاهرة
الحبش بركة وصف الطبيعة، شعراء أحد وهو املعز، بن تميم فالشاعر الفاطمية،

فقال: وائل بني وخليج

ت��م��وج م��ف��ع��م��ة ب��ال��م��اء غ��دت م��ا إذا ال��غ��ن��ا ال��ب��رك��ة ك��أن
ال��خ��ل��ي��ج وم��ق��ب��ض��ه��ا ان��ص��ق��ل��ت، ق��د ق��ي��ن م��رآة ال��ض��ح��ى، الح وق��د
ب��روج18 ف��ي��ه��ا ل��ه م��ا ط��ل��وًع��ا ح��ذاه ق��م��ًرا ال��دج��ى، ق��م��ر ت��رى

فقال: النيل شاطيء عىل روضًة ووصف

ص��ح��ب��ي م��ع ب��ال��م��راح ف��ي��ه ن��ف��س��ي أع��ل��ل أزل ف��ل��م ع��ن��ه ال��ده��ر خ��دع��ت وي��وم
ال��ع��ذب م��ائ��ه م��ن ال��ن��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا وج��اد ك��روم��ه��ا رب��اه��ا ع��ال��ت روض��ة ل��دى

ص٥٦. املغرب: 17
تميم. األمري ديوان 18
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ال��ت��رب م��ع ال��ري��اح ف��ي��ه��ا ب��ه ف��ج��ال��ت أرض��ه��ا خ��ال��ط ال��م��س��ك س��ح��ي��ق ك��أن
ش��ه��ب م��ؤث��ل��ة خ��ي��ل ط��ل��ى ب��ه��ن ت��ه��م��ي وال��ري��ح ال��ن��ي��ل ن��ب��ات ك��أن
ال��ق��ض��ب م��ص��ق��ول��ة ل��ج��ن س��ي��وف م��ت��ون ال��ض��ح��ى رون��ق ف��ي ال��م��اء ت��خ��ال وط��وًرا
ال��ل��ع��ب19 ق��ل��ق م��ن ي��ف��ت��رن م��ا ق��واري��ر ال��ص��ب��ا ي��د م��ح��ص��ت��ه إن وت��ح��س��ب��ه

الخريدة: شعراء أحد عباد ابن وقال

ال��س��ح��ب م��ن غ��ب ع��ل��ى إل��ي��ك ب��دت زب��رج��دة م��ن األرض ك��أن��م��ا
ش��ن��ب وال ظ��ل��م ذي غ��ي��ر واض��ح ع��ن ض��اح��ك��ة وه��ي ه��ي��ف��ا واألق��ح��وان��ة
ال��ذه��ب م��ن ب��م��س��م��ار ال��وق��وع خ��وف ح��رس��ت ف��ض��ة م��ن ش��م��س��ه ك��أن��م��ا

مطري: يوم يف الصقيل محمد بن مجري وقال

م��ت��وق��َدا م��ت��ب��س��ًم��ا أف��ق��ه ف��ي بَ��َدا ق��د ب��األب��ارق ب��رًق��ا أرأي��ت
م��ورَدا ال��رداء ش��ن��ف وإخ��ال��ه م��م��س��ًك��ا ال��س��ح��اب ث��وب اك��ت��س��ى ك��ي��ف
وع��رب��َدا ص��اح ال��ب��رق ن��م��ي��ر ف��ات��ت ك��ل��م��ا ك��أس ال��ج��و ف��ي ف��ك��أن��ه
ال��ص��َدا ي��روي ل��ك��ي ص��دأ م��ت��ن��ه ع��ن ص��ي��ق��ل م��داوس ك��ش��ف��ت م��ره��ف أو
ع��س��ج��َدا ال��ب��وارق أح��ال��ت��ه أف��ق م��ن ي��س��ي��ل ال��ل��ج��ي��ن ودق إل��ى ف��اع��ج��ب
زب��رج��َدا20 ي��خ��ال ن��ب��تً��ا ف��ي��ع��ي��ده ال��ث��رى ي��أخ��ذه ل��ل��غ��ي��ث ول��ؤل��ؤ

برد: يوم يف الحداد ظافر وقال

ال��م��ط��ر ه��ي��دب م��ن س��ل��وك ل��ه��ا ب��رد ع��ق��وده ب��رد وي��وم
م��ن��ت��ش��ر ك��ل ب��ال��زه��ر األرض م��ن��ه ي��ن��ظ��م ث��م ال��ج��و ي��ن��ث��ره
وال��خ��ص��ر ال��رض��اب وع��ذب وال��ل��ط��ف ال��ل��ون ف��ي ال��ح��ب��ي��ب ي��ح��اك��ي ف��ه��و

نفسه. املصدر 19
.٢٢ ورقة الخريدة: 20
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خ��ف��ر21 ذي اب��ت��س��ام ت��ب��دي وال��ب��روق ي��ض��ح��ك وال��زه��ر ي��ب��ك��ي ف��ال��غ��ي��م

اإلسكندرية: خليج متنزهات يف أيًضا ظافر ويقول

واف��َدا ل��ق��ل��ب��ك ب��ه ال��س��رور ج��اء م��ن��ظ��ًرا ل��ع��ي��ن��ك أه��دت وع��ش��ي��ة
م��ب��ارَدا ال��ش��م��ال ي��د ع��ل��ي��ه ن��ق��ش��ت وج��دول ال��ع��ذار ك��م��خ��ض��ر روض
ق��الئ��َدا22 أث��م��اره��ن م��ن ول��ب��س��ن ت��زي��ن��ت ال��ح��س��ان ك��ال��غ��ي��د وال��ن��خ��ل

والليل النهار عن الحديث ويف النجوم، وصف يف جوالت املرصيني وللشعراء
التي التنييس وكيع ابن منظومة ذلك فمن السنة، فصول باختالف الجو واختالف
نحو وشعوره إحساسه عن الشاعر فيها تحدََّث والتي اليتيمة، يف الثعالبي أوردها

مطلعها: يف ويقول األوقات، هذه باختالف الجو وتقلبات السنة، فصول

ال��خ��ب��ي��ر ع��ل��ى ذاك ف��ي وق��ع��ت ال��ده��ور أط��ي��ب ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
أول��ى ع��ن��دي ب��ال��ق��ص��ف وأي��ه أح��ل��ى ال��زم��ان أي س��أل��ت��ن��ي
م��ق��ن��ع��ة ال��ل��ب��ي��ب ت��غ��ن��ي م��ق��ال��ة األرب��ع��ة ال��ف��ص��ول وص��ف ف��ي ع��ن��دي
س��ام��ع��ي��ه ي��ف��ه��م ف��ط��ن م��ن ف��ي��ه م��ا ف��اس��ت��م��ع ال��م��ص��ي��ف أم��ا
س��ق��ر ن��ار ب��ح��ره أذك��رن��ا ح��ض��ر ق��ي��ل إذا ال��ده��ر م��ن ف��ص��ل
ال��م��ض��َرا ح��ره ت��ش��ك��و واألرض م��ق��ش��ع��ًرا ال��ن��ب��ت ف��ي��ه ت��ب��ص��ر
وي��ذم ع��ن��دي ي��ع��اب ج��م��ي��ع��ه��ا ق��س��م ب��ي��ن م��ق��س��م ن��ه��اره
ي��ق��ب��ض ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ك��أن��ه م��ب��غ��ض ن��دى ف��ي��ه أول��ه
ب��ال��ت��راب األذي��ال وت��ع��ل��ق ب��ال��ث��ي��اب ال��ج��س��م م��ن��ه ي��ل��ص��ق

.٨٥ ورقة الخريدة: 21
ص٣٠٥. ج٣، األعىش: صبح 22
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الخريف: يف ويقول

م��ع��روف س��وءة ب��ك��ل ف��ص��ل ال��خ��ري��ف أت��ى زال إذا ح��ت��ى
وب��رد ي��ب��ًس��ا ال��م��وت ك��ط��ب��ع وه��و ال��ج��س��د ك��ل ف��ي ت��س��رع أه��وي��ة
ن��ب��ات��ه م��ن ق��رع��اء ف��أرض��ه آف��ات��ه م��ن األج��س��ام ع��ل��ى ي��خ��ش��ى

الشتاء: يف ومنها

غ��م��اء غ��م��ة م��ن��ه ج��اءت��ك ال��ش��ت��اء أق��ب��ل م��ا إذا ح��ت��ى
ت��ح��ذي��ر ول��ه وع��ي��د ل��ه م��زي��ر أس��د م��ن��ه أق��ب��ل
ج��ه��ًم��ا ل��ك��ان ش��خ��ص أن��ه أو ف��دًم��ا ل��ك��ان روح أن��ه ل��و
ج��ن��اح الع��ن��ه��ا ع��ل��ى ل��ي��س ري��اح إبَّ��ان��ه ف��ي ي��أت��ي��ك

فقال: الربيع عن أما

ال��ج��م��ي��ع ح��س��ن ف��ص��ل ف��ج��اء ال��رب��ي��ع زم��ن إل��ي��ن��ا ج��اء
اإلك��ث��ار ح��ده��م��ا ي��ك��ت��ن��ف ل��م م��ق��دار وح��ره ل��ب��رده
وال��ج��م��ل م��ن��ه ال��ت��ف��ص��ي��ل وح��م��د اع��ت��دل ح��ت��ى أوزان��ه ف��ي ع��دل
واإلس��ف��ار اإلش��راق غ��اي��ة ف��ي ال��ن��ه��ار أح��س��ن م��ن ن��ه��اره
ذه��ب م��ن ج��ام األف��ق ف��ي ك��أن��ه��ا ع��ج��ب غ��ي��ر م��ن ال��ش��م��س ف��ي��ه ت��ض��ح��ك
ن��ور وف��رط إش��راق ح��س��ن ف��ي ال��ب��دور ع��ل��ى ف��ض��ل ل��ب��دره
ن��ق��اب��ه��ا23 ف��ي ال��ح��س��ن��اء غ��رة أو ص��ف��ائ��ه��ا ف��ي ال��ب��ل��ور ك��ج��ام��ة

السنة. فصول وصف يف وكيع ابن يميض وهكذا

ص٢٨٥. ج١، الدهر: يتيمة 23
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الحداد: ظافر أنشده ما النجوم يف مرص شعراء قول ومن

رم��اد خ��الل ف��ي ج��م��ر ت��وق��د ت��ب��ل��ج��ت ل��م��ا ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أن
وادي24 ل��ج��ة ف��وق ت��ط��ف��و ف��واق��ع ش��ك��ل��ه��ا ال��م��ج��رة م��م��ت��د ف��وق ح��ك��ى

عاصم: بن محمد وقال

دره��م ف��ي��ه ب��دا س��دوس��ي ك��ك��ف ف��وق��ه��ا وال��ن��ج��م ال��خ��ض��راء ص��ف��ح��ة ت��رى
وم��رزم25 ش��م��ال م��ن��ه��ا وأزراره��ا ظ��ل��م��ة أث��واب اآلف��اق وع��ل��ى ت��رى

الزبري: بن املهذب وقال

م��آلن ب��ج��دول ال��ري��اض ت��س��ق��ي ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم ال��م��ج��رة وت��رى
وال��س��رط��ان26 ال��ح��وت ن��ج��وم أب��ًدا ب��ه ع��ام��ت ل��م��ا ن��ه��ًرا ي��ك��ن ل��م ل��و

التنييس: وكيع ابن وقال

ال��غ��س��ق ج��ن��ح ت��ه��ت��ك ص��اف��ي��ة ف��اس��ق��ن��ي ق��م
خ��ل��ق ل��ي��ل ث��وب ف��ي ب��دا ال��ص��ب��ح ت��رى أم��ا
األف��ق ف��ي ك��أن��ه��ا ج��وزاءه ت��رى أم��ا
أزرق27 ق��ب��اء ف��وق ذه��ب م��ن م��ن��ط��ق��ة

ص٣٣. ج١، األرب: نهاية 24
ص٣٤. نفسه: املصدر 25

ص٣٦. ج١، األرب: نهاية 26
األرب. نهاية 27
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الصباح: يف املعز بن تميم وقال

غ��راب28 م��خ��ل��ب��ي��ه ب��ي��ن وال��دج��ى ب��از األف��ق ف��ي ال��ص��ب��اح وك��أن

بالصباح: التبشري يف التنييس وكيع ابن وقال

خ��ل��س ف��ال��ع��ي��ش ك��أس��ك وأدر ن��ع��س م��ن ف��ن��ب��ه ال��ط��ي��ر غ��رد
ال��غ��ل��س ث��وب م��ن ال��ص��ب��ح وت��ع��رى ال��دج��ى غ��م��د م��ن ال��ف��ج��ر س��ي��ف س��ل
دن��س29 ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة م��ن ب��ه��ا م��ا ف��ض��ي��ة ح��ل��ة ف��ي وان��ج��ل��ى

من يُكِثرون كانوا فإنهم الفاطمية، مرص شعراء مع شأن له فكان مرص نيل أما
األمري ذا هو وها بمائه، عليهم فاض كلما صورهم عليه ويفيضون شعرهم، يف ذكره

يقول: تميم

ق��ص��ر م��س��رة ي��وم ول��ك��ل م��خ��ت��ص��ر ب��ال��ن��ي��ل ل��ن��ا ي��وم
م��ن��ح��در ال��م��اء وج��ي��ش ص��ع��ًدا ب��ن��ا ك��ال��خ��ي��ول ت��ج��ري وال��س��ف��ن
س��رر دارات��ه وك��أن��م��ا ع��ك��ن أم��واج��ه وك��أن��م��ا

أخرى: مرة ويقول

واس��ت��ض��ح��َك��ا أوم��ض ق��د وال��ب��رق واش��ت��ك��ى ب��ك��ى ال��رع��د ت��رى أم��ا
ب��َك��ى ل��م��ا األرض وج��ه ي��ض��ح��ك ال��دج��ى ب��ص��ن��ع غ��ي��م ع��ل��ى ف��اش��رب
م��س��َك��ا30 أو ص��ن��دل ك��أن��م��ا م��ده ف��ي ال��ن��ي��ل ل��م��اء وان��ظ��ر

ص٤٤١. ج١، 28

نفسه. املصدر 29
ص١٠١. ج١، املقريزي: خطط 30
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النيل: زيادة عند تميم ويقول

ت��س��ت��ب��ق وه��ي ف��ج��اءت ال��م��ي��اه م��ن ع��س��اك��ره ع��بَّ��ا ق��د ال��ن��ي��ل إل��ى ان��ظ��ر
ال��غ��رق ف��اخ��ت��اره��ا ف��ت��ح��ت م��دائ��ن ي��أخ��ذه��ا وال��م��اء خ��ل��ج��ان��ه ك��أن
ن��زق م��ح��ن��ق األع��ادي إث��ر ف��ك��ر ظ��ف��ًرا رأى م��ل��ك ت��ي��اره ك��أن
ال��ع��ن��ق ح��ث��ه��ا م��ا إذا ال��خ��ي��ول ش��ه��ب ل��ن��اظ��ره��ا س��واق��ي��ه م��اء ك��أن
أن��ق م��ن��ظ��ر ف��ه��ذا ول��ذ، واط��رب م��ن��ب��س��ط ال��ل��ه��و ف��إن م��ه��ن��ى ف��اش��رب

قالقس: ابن ويقول

ال��ش��ف��ق ح��م��رة م��ن ب��ع��ده��ا ل��م��ا وان��ظ��ر غ��ارب��ة ال��ن��ي��ل ف��وق ال��ش��م��س إل��ى ان��ظ��ر
ال��غ��رق ف��ي ب��ال��م��اء اح��ت��رق��ت ك��أن��م��ا ي��خ��ل��ف��ه��ا م��ن��ه ش��ع��اًع��ا وأل��ق��ت غ��اب��ت
ورق31 م��ن ص��ي��غ ق��د زورق إث��ره��ا ف��ي ل��ي��ن��ق��ذه��ا واَف��ى ف��ه��ل ول��ل��ه��الل

الحاجب جعفر بن حسن بن الوهاب عبد فالشاعر مرص، أهرام الشعراء ينَس ولم
األهرام: وصف يف قال ،٣٨٧ سنة املتويف

ص��ع��د وف��ي ع��ل��و ف��ي ل��ل��ع��ي��ن ب��رَزا إذ ال��ه��رم��ي��ن إل��ى ان��ظ��ر
ال��ك��ب��د ح��رارة ل��ط��ول ظ��م��ئ��ت ق��د ال��ع��ري��ض��ة األرض وك��أن��م��ا
ال��ول��د ل��ف��رق��ة اإلل��ه ت��دع��و ب��ارزة ال��ث��دي��ي��ن ع��ن ح��س��رت
ال��ك��م��د م��ن وي��ن��ق��ذه��ا ريٍّ��ا ي��ش��ب��ع��ه��ا ب��ال��ن��ي��ل ف��أج��اب��ه��ا
األود32 م��ق��وم األن��ام خ��ي��ر ب��ه��ا ال��م��ق��ي��م ال��م��ول��ى ل��ك��رام��ة

ص٧٥. قالقس: ابن ديوان 31

ص١٩٥. ج١، املقريزي: خطط 32
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الحداد: ظافر ويقول

ال��ع��ج��ي��ب ال��ه��ول أب��و وب��ي��ن��ه��م��ا وان��ظ��ر ال��ه��رم��ي��ن ب��ن��ي��ة ت��أم��ل
رق��ي��ب ب��ي��ن��ه��م��ا ل��م��ح��ب��وب��ي��ن رح��ي��ل ع��ل��ى ك��ع��م��ارت��ي��ن
ن��ح��ي��ب33 ع��ن��ده��م��ا ال��ري��ح وص��وت دم��وع ت��ح��ت��ه��م��ا ال��ن��ي��ل وم��اء

اليمني: عمارة وقول

م��ص��ر ه��رم��ي إت��ق��ان��ه��ا ف��ي ت��م��اث��ل ب��ن��ي��ة ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��ده��ر م��ن ي��خ��اف ال��دن��ي��ا ظ��اه��ر ع��ل��ى م��ا وك��ل م��ن��ه، ال��ده��ر ي��خ��اف ب��ن��اء
ف��ك��ري34 ب��ه��ا ال��م��راد ف��ي ي��ت��ن��زه ول��م ب��ن��ائ��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ط��رف��ي ت��ن��زه

هذه ومنها أشعارهم، يف الشعراء ذكرها فقد ومبانيهم، الفاطميني منشئات أما
من عنها تحدثنا والتي دولتهم، دالت أن بعد اليمني عمارة أنشدها التي القصيدة
مباني وصف يف قليلة مقطوعات عدة إال يبَق ولم األشعار، هذه أكثر ضاعت وقد قبُل،

املرصيني.
وسماها بمرص، العبيدي املعز بناها داًرا يذكر اإليادي يوسف بن عيل قول

العروسني:

ق��ب��اب��ه ف��ي ع��رس��ت ال��ث��ري��ا ك��أن رف��ع��ة «ال��ع��روس��ي��ن» ي��س��م��ى م��ن��ظ��ًرا ب��ن��ى
س��ح��اب��ه ت��ح��ت ك��ال��ب��در ض��وءه بَ��َدا ل��ون��ه ب��ح��ل��ك��ة أخ��ف��اه ال��ل��ي��ل إذا
ب��اب��ه ف��ت��ح ال��غ��ن��ى وم��ف��ت��اح ف��أض��ح��ى م��ح��ل��ه ال��س��ع��ود س��ع��د م��ن ت��م��ك��ن
ون��ص��اب��ه م��ل��ك��ه ف��ي ق��دره ع��ل��ى ورأي��ه ال��م��ع��ز ع��زم ش��اده ول��و
وت��راب��ه35 آج��ره م��ن ال��م��س��ك ع��ل��ى م��ف��رًغ��ا وال��ت��ب��ر ال��ي��اق��وت ح��ص��ى ل��ك��ان

.٨٥ ورقة الخريدة: 33
ص١٩٥. ج١، املقريزي: خطط 34

ص٤٠٧. ج١، األرب: نهاية 35
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املعز: بن تميم األمري بن عيل األمري بناه قرص وصف يف أمية وقال

م��ؤس��س ال��س��م��اك ف��وق ب��م��وط��د ف��ب��اب��ه ال��م��ن��ي��ف م��ج��ل��س��ك ل��ل��ه
ال��ك��ن��س ب��ال��ج��وار ال��ج��واري ف��ي��ه ت��ل��ت��ق��ي ال��م��ح��ب��ة ح��ب��ك ع��ل��ى م��وف
ال��م��ش��م��س ك��ال��ن��ه��ار ف��ي��ه ف��ال��ل��ي��ل ج��ن��ب��ات��ه ف��ي األن��وار ت��ت��ق��اب��ل
وال��ق��س��ي وال��ح��واج��ب األه��ل��ة ع��ط��ف س��م��ائ��ه دوي��ن ح��ن��اي��اه ع��ط��ف��ت
وأن��ف��س ال��رب��ي��ع زه��ر م��ن ب��أج��ل وظ��وه��رت ال��رخ��ام ع��م��د واس��ت��ش��رف��ت
أم��ل��س خ��د ك��ل م��ن وق��راره أه��ي��ف ق��دٍّ ك��ل م��ن ف��ه��واؤه
م��ه��ن��دس ك��ل ب��ال��ت��ق��ص��ي��ر وأَق��رَّ م��ن��ج��م ك��ل ف��ي��ه ت��ح��يَّ��ر ف��ل��ك
م��ع��رس خ��ي��ر ال��ع��ي��ش ل��ط��ي��ب وغ��دا م��ن��ظ��ر أح��س��ن ال��ع��ي��ن ل��ل��ح��ظ ف��ب��دا
األك��ؤس ش��م��س ع��ل��ي��ك ال��خ��دود ش��م��س أط��ل��ع��ت م��ا إذا ق��م��ًرا ب��ه ف��اط��ل��ع
ال��م��ج��ل��س36 ه��ذا دون أج��م��ع واألرض رت��ب��ة ق��درك دون أج��م��ع ف��ال��ن��اس

فقال: زويلة باب النييل محمد بن عيل الشاعر ووصف

ب��ن��ي��انَ��ا م��ح��ل��ه ق��در ل��ع��ل��م��ت زوي��ل��ة ب��اب أب��ص��رت ل��و ص��اح ي��ا
ك��ي��وانَ��ا ب��رأس��ه والث ـ��ع��رى ال��ش��ـ وارت��دى ب��ال��م��ج��رة ت��أزر ب��اب
ه��ام��انَ��ا37 ب��ه أوص��ى وال ص��رًح��ا ي��رد ل��م رآه ف��رع��ونً��ا أن ل��و

واملنشآت. املباني تفخيم يف ومبالغة غلو من املقطوعات بهذه ما نالحظ أننا عىل
مرص شعراء بها صور التي املختلفة العصور هذه نتبع أن نستطيع وهكذا
كانت التي املرصية الحياة من صور وهي املتنزهات، ويف الطبيعة يف رأوه ما الفاطمية
التي املختلفة الزينات الشعراء ذكر بل ونعيم، ترف من الفاطمي العرص يف ما تالئم
الرتف يف إمعانًا إظهارها يف ويغالون ومتنزهاتهم، دورهم يف يتخذونها الفاطميون كان
يتخذه كالذي الرسج، أنوار من زينة عليها نخلة يصف قالقس ابن ذا هو وها والبذخ،

الخاصة: الحفالت أيام يف اليوم املرتفون

ص٤١١. ج١، األرب: نهاية 36
ص٣٠٥. ج٣، األعىش: صبح 37
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ال��ل��ه��ب ب��ث��م��ار ب��اس��ق��ات ه��ذه ل��وال ال��ن��خ��ل ع��ه��دن��ا م��ا
ذه��ب م��ن ق��ن��وان��ه��ا ف��ي ف��ه��ي ف��ض��ة م��ن ل��ه��ا ال��غ��ي��ث ه��ط��ل
ال��م��رت��ع��ب أن��م��ل وت��ح��اك��ي ح��اف��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��س��رج ت��ل��ع��ب
ال��ط��رب38 خ��م��ر ل��ل��س��ك��ر ه��زه��ا أل��س��ن��ة أح��س��ب��ه��ا ول��ق��د

الشمعة فوصفوا أنظارهم، تحت وقع ما كل شعرهم يف يصفون املرصيني ونرى
الزبري: بن املهذب قول يف كما مثًال،

ال��م��ع��ذب ال��م��س��ت��ه��ام ص��ف��ات ت��ح��وز أن��ه��ا غ��ي��ر ه��وى ع��ن ال وم��ص��ف��رة
��ب ت��ل��هُّ وف��رط وت��س��ه��ي��ًدا وخ��ف��ًق��ا وأدم��ًع��ا واص��ط��ب��اًرا وس��ق��ًم��ا ش��ج��ونً��ا
ال��م��خ��ض��ب39 ب��ال��ب��ن��ان س��الًم��ا ي��رد ك��م��ع��ص��م ك��ان��ت ال��ري��ح ج��م��ش��ت��ه��ا إذا

أيًضا: الشمعة يف آَخر ويقول

ب��دائ��ه��ا ال��ن��اظ��ري��ن وت��ش��ف��ي ص��ب��ًح��ا ال��دج��ا ف��ي ت��ط��ل��ع ب��ي��ض��اء وص��ح��ي��ف��ة
ف��ن��ائ��ه��ا أوان م��ف��رق��ه��ا واس��ودَّ ش��ب��اب��ه��ا أوان ذؤاب��ت��ه��ا ش��اب��ت
وض��ي��ائ��ه��ا40 وب��ي��اض��ه��ا وس��واده��ا ودم��وع��ه��ا ط��ب��ق��ات��ه��ا ف��ي ك��ال��ع��ي��ن

املستنرص شعراء أمري — خليل بن هللا عبد محمد أبو الدولة أمري الشاعر ووصف
بقوله: والرمح القلم —

غ��ض��ن��ف��َرا ل��ي��ثً��ا ال��ح��ت��ف ي��ذي��ق وذاك ح��ك��م��ة ال��ط��رس ي��م��أل ه��ذا ي��راع��ان
وي��ص��دَرا إذن غ��ي��ر م��ن ال��ع��َدا ن��ف��وس ع��ل��ى ا ي��ردَّ ظ��ن��ن��اه��م��ا ظ��م��ئَ��ا وإن

ص١٨. قالقس: ابن ديوان 38

.٤٩ ورقة الخريدة: 39
.١٣٩ نفسه: املصدر 40
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أح��م��َرا41 ال��دم ق��ان��ي ه��ذا وي��ش��رب ح��ال��ًك��ا ال��ل��ي��ل أس��ود ه��ذا ف��ي��ش��رب

بقوله: الخيل اآلمري طالئع ويصف

وال��ج��ن��ائ��ب ال��ص��ب��ا ف��ه��ي ب��أب��ط��ال��ه��ا ع��دت وإن ف��أس��د ق��ي��دت إن ج��ن��ائ��ب
ال��ك��واك��ب42 م��ن��ه��ا ل��ل��ب��ي��ض وب��دت دج��ت ع��ج��اج��ة ال��م��ص��لَّ��ى ب��أك��ن��اف أث��ارت

الفرس: عدد يف الضيف ابن ويقول

ط��ائ��ر ن��س��ر وه��و ال��ك��ري��ه��ة ع��ن��د ف��وج��دت��ه أع��ددت��ه س��اب��ح ك��م
ال��ح��اف��ر43 إل��ي��ه��ا وس��اب��ق��ه إال غ��اي��ة ف��ي ب��ط��رف��ه ق��ط ي��رم ل��م

شيئًا يرتكوا لم فهم الفاطمية، مرص شعراء وصفه ما ذكرت لو األمر بي ويطول
الشعور، رقة من عليه كانوا ما إىل يرجع ذلك ولعل أشعارهم، يف عنه يتحدثوا أن دون

القريض. عىل ومقدرة الحس، ودقة

.٢٠ ورقة الخريدة: 41
.٣٥ نفسه: املصدر 42

.٣٧ ورقة نفسه: املصدر 43
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املتنوعة موضوعاته وعرفنا الفاطمي، العرص يف املرصي الشعر من مختلفة صوًرا رأينا
التعبري يف مرص شعراء َق ُوفِّ حد أي إىل كله: ذلك رأينا أن بعد نتساءل فنحن املتشعبة،
هذا يف املرصي الشعر نميِّز أن نستطيع حد أي وإىل شعرهم؟ يف مرص شخصية عن

األخرى؟ اإلسالمية األقطار شعر من غريه من العرص
خصائص بعض عن أوًال نتحدث أن نرى األسئلة، هذه مثل عن نجيب أن قبل
اآلن، إىل العربي الشعر عرف منذ وبيئاته، عصوره كل يف العربي الشعر يف ظهرت
وهذه العربي، الشعر ُوِجد ما العربي الشعر يف موجودة الخصائص هذه ستظل بل
يشبه وحدة — عصوره وتطورت بيئاته اختلفت مهما — تجعله التي هي الخصائص
الشعر تنشد التي األقاليم باختالف وتختلف تتطور العربية فالحياة بعًضا، بعضها
تختلف ولم الحياة، بتطور تتطور لم الشعر يف الخصائص هذه ولكن بالعربية،
ظلت بل الخصائص، هذه معهم تتطور فال الشعراء يتطور وبالتايل األقاليم، باختالف

جوهري. تغيري يصيبها أن دون جميًعا للشعراء عليٍّا مثًال
بالعرص تسميته عىل املؤرخون اتفق الذي العرص منذ جميًعا الشعراء نجد فمثًال
يف يصفوها أن النقاد حاَوَل عربية ألفاظ يف أشعارهم ينشدون هذا عرصنا إىل الجاهيل
الصفات هذه من ذلك غري إىل … والساللة والجزالة والعذوبة بالرقة وأبحاثهم كتبهم
اصطنع العربية شعراء من شاعًرا نجد نكاد فال الشعرية، األلفاظ بها ُوِصفت التي
واملحدثون. القدماء النقاد عنها تحدََّث التي تلك عن تختلف بصفات تُوَصف ألفاًظا
أعجمية، ألفاظ بعض باستعمال الشعر يف يتظرف أن الشعراء بعض حاَوَل حقيقة
أن ندَِّعي أن نستطيع ال بحيث ا جدٍّ قليًال كان ذلك إن نقول: أن نستطيع ولكننا
مؤرخو لها يأبه لم ولذلك العربي؛ األدب تاريخ يف الباحث عندها يقف ظاهرة هذه
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مهما أشعارهم يف العربية األلفاظ استعمال يف جميًعا الشعراء اشرتك فقد وإذن األدب،
بني للتمييز أساًسا األلفاظ نتخذ أن نستطيع فال بيئاتهم، وتباينت عصورهم، اختلفت
من مثل فاأللفاظ آَخر، قطر شعر من بالعربية أنشدت التي األقطار من قطر شعر

تغيري. يصيبها ولن تغيري، يصبها لم جميًعا، العربية لشعراء العليا املثل
وأسبابها، أوتادها عىل العربي الشعر جرى التي األوزان هذه عن نقول كذلك
التي األوزان عن يعدلوا لم العربية فشعراء كتبهم، يف العروض علماء عنها تحدََّث والتي
بَُعَد مهما األوزان هذه عن يعدلوا لن العربية شعراء أن الظن وأغلب القدماء، عرفها
إن يقول: معرتض ورب مختلفة. بألوان حياتهم وتلوَّنت القديم، الشعر عن الزمن بهم
شعراء وأدخل البليق، اخرتعوا املرصيني وإن واألزجال، املوشحات أوجدوا األندلسيني
القدماء، يعرفها لم أوزان كلها وهذه العربي، الشعر يف والرباعيات الدوبيت الفرس
العربي للشعر العليا املثل من مثًال إذن األوزان تكون فكيف املولدون، بها أتى ولكن
عن يعدلوا لم املولدين بأن املعرتضني هؤالء فأجيب البيئات! وكل العصور كل يف
قبل ُعِرفت التي العروضية الدوائر عن الجديدة أوزانهم تخرج ولم القديمة، التفعيالت
أشكال بعض وا غريَّ أنهم املولدون هؤالء فعله الذي وإنما الشعر، من األلوان هذه اخرتاع
هذا تجديدهم يف إنهم أي القافية، ألوان من وبلون األسايس بالوزن واحتفظوا الشعر،
ذهبنا فلو كله ذلك ومع العربي، الشعر يف القديمة املثل عن يحيدوا أن يستطيعوا لم
يف تجديد الفاريس والدوبيت املرصي والبليق األندلسية املوشحات أن إىل — جدًال —
كانت الشعر من األلوان هذه فإن — الرأي هذا عىل نوافق ال أننا مع — العربي الوزن
والذي والفرس، واملرصيون األندلسيون خلفه الذي اآلَخر الشعر بجانب ا جدٍّ يسريًا جزءًا
لشعراء العليا املثل من آَخر مثل فالوزن وإذن القديمة، األوزان عىل الشعراء فيه حاَفَظ

اآلن. إىل تغيري يُِصبْه لم جميًعا، العربية
مثل من مثل كلها فهذه العربية، الشعرية األساليب وعن القافية عن نقول كذلك
أشد الشعراء عليها وحاَفَظ والبيئات، العصور كل يف الشعراء اتبعها التي العربي الشعر
نواس أبو فالشاعر التجديد، يف أرسفوا أنهم نزعم الذي الشعراء هؤالء حتى املحافظة،
وال األساليب هذه يغريِّ أن يستطع لم بها، وتهكََّم القديمة األساليب هاَجَم الذي مثًال
الذين البديع، أصحاب من اللفظيني املجددين عن نقول وكذلك التعبري، يف طرائقه
أن يستطيعوا لم فهم البديعية، الزينة ألوان واستخدام اللفظي، التالعب يف أرسفوا
القدماء، عليها نهج التي القافية غري قافية يبتكروا فلم القديم، الشعر عمود عن يعدلوا

عربية. غري ألفاًظا يستخدموا ولم العروض، دوائر عرفتها التي غري تفعيالت وال
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الخصائص هذه يف يشرتك وبيئاته عصوره كل يف العربي الشعر أن كله ذلك معنى
شخصيتها تظهر لم مرص إن نقول: أن إذن نستطيع فال للشعراء، مثًال أصبحت التي
اتبعوا مرص شعراء ألن لهم؛ مثًال واتخذوهم العباسيني قلَّدوا املرصيني إن أو الشعر، يف
شخصيتها أظهرت األندلس إن نقول: أن نستطيع ال وكذلك العامة، الخصائص هذه
لم العرب لشعراء عليٍّا مثًال كانوا العباسيني أن زعموا فالذين املوشحات، أوجدت بأن
أن موا فتوهَّ خاطفة، نظرة الشعر إىل ونظروا إدراكه، حق العربي الشعر فن يدركوا
كان األندليس هانئ ابن أن إىل القدماء يذهب ألم العربي. للشعر مثًال كانوا العباسيني
املعز بن تميم األمري إن أيًضا: القدماء يقل ألم الغرب؟ بمتنبي َب لُقِّ حتى املتنبي يقلِّد
كانوا العباسيني أن إىل ذهبوا القدماء كان فإذا نهجه؟ وينهج املعتز ابن يقلِّد كان
العباسيني أن إىل أيًضا هؤالء يذهب ال فِلَم واألندلس، واملغرب مرص لشعراء أساتذة
الشعر لتقاليد خضعوا أنفسهم العباسيني أن الواقع العربي؟ للشعر عليٍّا مثًال كانوا
وكل العصور كل يف العربية شعراء جميع شأن ذلك يف شأنهم وخصائصه، العربي

العربية. األقاليم شعراء من لغريهم عليٍّا مثًال العباسيون يكن فلم البيئات،
يف اختلفوا فإنهم الخصائص، هذه يف جميًعا اشرتكوا العربية شعراء كان وإذا
عن نبحث أن أردنا إذا فنحن وبيئاتهم، عصورهم باختالف عنها ثوا تحدَّ التي املعاني
وال اللفظ، يف وال القوايف، يف وال األوزان، يف نجدها ال فنحن الشعر، يف مرص شخصية
الشعرية، األخيلة ويف الشعراء، ذكرها التي املعاني يف نجدها بل الشعر، أساليب يف
املرصية والحياة املرصية البيئة َر صوَّ املرصي الشعر إن نقول: أن نستطيع فقط وهنا
قطر إىل تنسبه أن تستطيع ال املرصي الشعر هذا قرأت إذا إنك بحيث تمثيل، أصدق

مرص. غري
جرت التي لألحداث سجالٍّ الفاطمية مرص شعر يعترب السيايس الشعر ناحية فمن
عىل نحكم أن نستطيع ولكننا السيايس، الشعر هذا جل ضاع حقيقة العرص. هذا يف
وشعراء القرص شعراء عن شيئًا ذكرنا وقد الشعر، هذا آثار من لنا بقي بما ذلك
وكذلك السياسية، األحداث هذه مثل يف الدولة لسان كانوا الشعراء هؤالء وأن الوزراء،
ما أن البديه ومن الوزير، أو الخليفة ينشدون كانوا الذين الشعراء من غريهم أمر كان
األقطار من غريها دون السياسية مرص لحياة صورة هو السيايس الشعر من يُنَشد كان

األخرى.
املجون يف املرصي الشعر بجانب والدين الزهد يف املرصي الشعر من جانبًا ورأينا
هامة ناحية عىل رصيحة داللة يدالن املرصي الشعر ألوان من اللونان وهذان واإلباحة،
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إىل يميل شعب املرصي الشعب أن ذكرنا فقد املرصي؛ الشعب يف الحياة نواحي من
يميل شعبًا نراه نفسه الوقت يف ولكنا آلخرته، يعمل شعب وأنه الدين، بأهداب التمسك
فمرص الدنيا، متاع من بنصيب فيأخذ لدنياه يميل شعب وأنه حياته، يف املجون إىل
املرصي الشعر وإذا الجسد، ومتاع النفس متاع بني مضطربة متناقضة النحو هذا عىل
تزال ال الظاهرة هذه ولعل الشعب، هذا حياة من الناحيتني فيمثِّل أيًضا يضطرب
املرصي الشعب درسوا والذين املرصيني، شعر ويف املرصيني، حياة يف اليوم إىل ماثلة
والنادرة الفكاهة، تلو الفكاهة املرصيون يرسل وكيف املرصية، والدعابة للفكاهة عجبوا
وذكر عالية، بأصوات والنوادر الفكاهات هذه مسمع عىل يضحكون وهم النادرة، بعد
شديد وعي وعىل بديهتهم، ورسعة املرصيني ذوق عىل تدل املرصية الفكاهة أن الكتَّاب
بإطالقها وكلًفا للفكاهة حبٍّا الشعوب أكثر املرصيني أن الكتَّاب بعض وزعم تذوُّقها. يف
أكثرها املرصية الفكاهات هذه ولكن مرصي، كل دم يف تجري الفكاهة وأن وسماعها،
أشد إن حتى الجسم، أعضاء بعض تتناول وهي الجنسية، الناحية عن الحديث يف
أو الجنسية العالقة عن تتحدث التي الفكاهات هذه هي إضحاًكا املرصية الفكاهة ألوان
يميلون لونًا الحياة؛ من لونني للمرصيني أن من إليه ذهبنا ما يؤيِّد وهذا الجسم، أعضاء
عصوره كل يف املرصي الشعر فإذا الدين، إىل فيه يميلون آَخر ولونًا املجون، إىل فيه

الفاطمي. العرص يف املرصي الشعر يف لهما صوًرا رأينا وقد اللونني، هذين يمثِّل
تنفرد تكاد الذي البديع الجو هذا من به تمتاز بما مرص أن كله ذلك إىل ونضيف
الهدوء إىل يميل شعبًا املرصيني جعلت منتظمة، أوقات يف تُرَوى خصبة وأرض به،
عند نجد نكاد ال فنحن املرصيني، عند التفكري يف ذلك أثر وظهر يشء، كل يف واللني
نجد ال أننا يف السبب هو هذا ولعل املختلفة، دراساتهم ويف تفكريهم يف عمًقا املرصيني
ونحن البرشي. الفكر تاريخ يف أثرها لها مرصية فلسفة نجد وال مرصيٍّا، فيلسوًفا
وعرف ظهرت، التي املدنيات كل يهضم أن استطاع الذي العظيم الشعب لهذا نعجب
هذه ومع مرص، عىل وفدت التي الشعوب يمرص أن استطاع بل املتنوعة، الدراسات كل
إن يقول: معرتٍض وُربَّ بهم. خاصة فلسفة املرصيون ينتج لم مرص يف الكامنة القوة
أن فاته ولكن التباين، بعض الهلينية الفلسفة تباين فلسفًة أوجدت اإلسكندرية مدرسة
وفدوا الذين الغرباء من كانوا بل املرصيني، من يكونوا لم اإلسكندرية مدرسة فالسفة

اإلسكندرية. مدرسة أساتذة عىل العلم لطلب مرص عىل
مرص، صعيد من أفلوطني أن إىل اإلسكندرية مدرسة مؤرِّخي بعض ذهب وقد
أن فيها حاَوَل التي آرائه يف ذلك وظهر املرصية، والحياة املرصية بالبيئة تأثََّر وأنه
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يف كلها تكن لم أفلوطني حياة ولكن واليهودية، واملسيحية اليونان فلسفة بني يقرِّب
إىل االستماع يف سنة عرشة إحدى وأقام ،٢٣٣ سنة اإلسكندرية عىل وفد فقد مرص،
إىل رحل ٢٤٥م سنة ويف والعراق، سوريا إىل مرص عن رحل ثم اليونانية، الفلسفة
بتأثري تكن لم أفلوطني فآراء ٢٧٠م. سنة تويف أن إىل حياته سني بقية لبث حيث رومة
اإلسكندرية فمدرسة بها، قام التي الرحالت هذه بتأثري كانت ولكنها املرصية، البيئة
خطره، له تأثريًا املرصيني يف تؤثِّر لم قرون، عدة مرص يف استمرارها من الرغم عىل
تميل التي املرصي الشعب عقلية إىل قريب يشء هو دروسها من املرصيون قبله والذي
عقب طويًال الفلسفية اإلسكندرية مدرسة تمكث لم ولذلك لني؛ بسيط يشء كل إىل
أعاد أن إىل ونصيبني، وأنطاكية وحران الرها إىل تعاليمها انتقلت إذ العربي؛ الفتح
هذه خرجت ثم اإلسالمية، بالصبغة مصبوغة اإلسكندرية املدرسة تعاليم الفاطميون
أنها الظن وأغلب اآلن، إىل إليها تَُعْد ولم الفاطمية، الدولة بانقراض مرص من التعاليم
له صوفيٍّا نجد لم مرص يف الصوفية الحياة تاريخ ويف مرص، إىل أخرى مرة تعود لن
رأي لهم الذين الصوفية أوائل من كان املرصي النون ذا إن قلنا: وإذا به، متميزة فكرة
غري من آراءه حملوا الذين وإنما مرص، يف تزدهر لم تعاليمه فإن الوجود؛ وحدة يف
تفكريهم، ويف حياتهم يف واللني الهدوء إىل يميل شعب املرصيني ألن كله وذلك املرصيني،

املرصية. البيئة تأثري من وذلك
ميلهم ويف تفكريهم، يف هادئني فنراهم الشعراء؛ عىل املرصية الطبيعة هذه وغلبت
تلك للطبيعة وصفهم يف وظهر طبيعتهم، تالِئم التي الهادئة الخفيفة األوزان اتخاذ إىل
صورهم كانت إنما املفكِّرين، عمق وال الفالسفة، تعقيد بها ليس التي الهادئة الصور

املرصيون. يحياها كان التي اليومية الحياة صور هي
التي حياته عن االبتعاد يريد ال ببيئته، تعلُّقه بشدة القدم منذ ُعِرف واملرصي
يلبث وال ا، جدٍّ شديًدا حنينًا إليها يحن فهو بيئته عن غاب وإذا الحياة، أدرك منذ عرفها
ولم البيئة، هذه بتصوير يعنون الشعراء نجد الفاطمية مرص شعر ويف إليها، يعود أن
كان هنا ومن حوله، التي الحياة هذه دائرة عن فنه يخرج أن املرصي الشاعر يحاول
تكون تكاد متالحقة صور يف املرصية وللحياة املرصية للبيئة املرصي الشعر تصوير
بيئة إىل ننسبها أن نستطيع ال البيئة، هذه تصوير يف األشعار هذه قرأنا فإذا حسية،
زعموا الذين فليطمنئ مرص، شعب غري شعبًا الشاعر ر يصوِّ وال مرص، بيئة غري أخرى
إىل الشعر، يف شخصيتها تظهر لم مرص أن يزعمون الذين أو أدبًا، تُنِتج لم مرص أن
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ثم الفاطمي، العرص يف املرصي الشعر يف واضحة ظاهرة شخصية لها كان مرص أن
املتشعبة املرصيني حياة ر يصوِّ املرصي الشعر وأن العرص، هذا وليت التي العصور

تمثيل. أصدق النواحي
أخيلة فهي حياتهم، وألوان بيئتهم تصوير عن التعبري يف املرصيني أخيلة أما
بعض أوردنا التي أشعارهم يف فالفاطميون أيًضا، حياتهم ومن بيئتهم من مستَمدَّة
ألوان من ذلك غري إىل والطباق الجناس فاستعمال الحسية، األلوان استخدموا صورها
الفاطمية، الحياة من منتزعة صور بأنها الفاطمي العرص شعراء أخيلة لنا تمثل الفن
هي استخدامها يف واملغاالة األلوان هذه استعمال يف الفاطميني الشعراء ع توسُّ وأن
مرص شعراء عند نرى حقيقة نفسه. الفاطمي العرص حياة إليها اضطرتهم رضورة
كتابنا يف عنها ثْنا تحدَّ وقد شعرهم، يف الحسية األلوان هذه الفاطمي العرص قبل
أن عىل يدل مما العرص، هذا شعراء شعر من شيئًا وأوردنا اإلسالمية»، مرص «أدب
بالغلو تمتاز كانت الفاطمية مرص ولكن اإلسالمية، مرص عرفته الفن من اللون هذا
التزين يف وغلوهم اللهو، يف وغلوهم الدين، يف الفاطميني غلو رأينا فقد يشء؛ كل يف
مآتمهم؛ ذكريات يف وغلو فرحهم، أعياد يف غلو واملسكن؛ امللبس يف وغلوهم والتجمل،
يف الشعراء فأرسف املختلفة، الحياة نواحي يف ظهوره الشعر فن يف الغلو هذا فظهر
يف الفاطميني أرشاف تالئم حتى البديعية الزينة ألوان استخدام يف الفاطمي العرص
معنى ليس الزينة. عن الحسية األلوان بهذه الشعراء تمد كانت الحياة فإن حياتهم،
يرسفوا لم أنهم أو البديعية، الزينة يعرفوا لم الفاطمية مرص غري يف الشعراء أن ذلك
الفاطميني، من عهًدا أقدم العربي الشعر يف البديعية الزينة كانت بل استخدامها، يف
يف الفاطميني دولة تقوم أن قبل العراق وغري العراق شعراء عرفها الزينة هذه وإن
يف الشعراء وأخذ العربية، البالد كل يف جميًعا الناس البديعية الزينة فتنت فقد مرص،
وتبع بها، ُفِتن الذي الجمهور وإرضاء الفني، ذوقهم إلرضاء شعرهم يف استخدامها
استخدام يف أرسفوا وإنما عنه، يتخلَّفوا ولم العربي، الشعر تيار الفاطمية مرص شعراء
دقة من املرصيني يف ملا وذلك مضماره، يف غريهم فسبقوا البديعية، املحسنات هذه
بالشعر أن تشعر ال بك فإذا الروح، وخفة الفكاهة، إىل وميل الشعور، ورقة الحس،
الشاعر جهد تلمس وال الشعراء، من املرصيني غري عند يظهر الذي التكلُّف هذا املرصي
وبني أمامهم فالصور شعره، يف ابتدعها التي الفنية الصورة هذه عىل الحصول يف
وأحسنوا الصور هذه عن التحدث فأحسنوا جهد، دون يشاءون ما منها ينتقون أيديهم
الحرضية. املرصية الحياة من منتزعة مرصية وتعليالت مرصية صور وهي تعليلها،
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لم أيًضا، مرصية كانت املرصيني أخيلة أن إىل أيًضا نطمنئ أن فنستطيع وإذن
الشعر يف مرص شخصية ظهرت وهكذا العربية، البالد شعراء من غريهم فيها يتبعوا

واضحة. بارزة
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األول الفصل

النثر ازدهار

أحمد عهد يف بمرص اإلنشاء ديوان َس أُسِّ كيف اإلسالمية» مرص «أدب كتابنا يف رأينا
املعروف مودود بن محمد بن أحمد كان الديوان هذا ويل َمن أول وأن طولون، بن
يف يعملون كان» عبد «ابن تالميذ استمر كيف وعرفنا الكاتِب، كان» عبد «ابن ب
بلغت حتى أيديهم عىل مرص يف الكتابة فازدهرت واإلخشيديني، الطولونيني دواوين
بغداد أهل أن روى القلقشندي إن حتى مرص، يف الكتابة فن درجات من عالية درجة
بمرص ويقولون: الكاتب، كان عبد وابن املحرر، طبطب عىل مرص أهل يحسدون كانوا
يف مرص يف الكتاب عدد وكثر مثلهما.1 السالم بمدينة املؤمنني ألمري ليس ومحرر كاتب
بن وأحمد إسحق، بن ويعقوب رافع، بن الحسن أمثال: واإلخشيديني، الطولونيني عهد
نصري بن وإسحق الداية، وابن املادرائي، أحمد بن وعيل مهاجر، بن والحسني أيمن،
من وغريهم … الروزباري كالو بن ومحمد النجريمي، هللا عبد بن وإبراهيم العبادي،
األمراء خدمة يف الكتَّاب لتعيني ومؤهًال به، بون يتكسَّ فنٍّا الكتابة اتخذوا الذين الكتَّاب
حتى الصناعة، وإتقان الكتابة تجويد يف الكتَّاب تناُفس فكثر البالد، يف الشأن وأصحاب

شأنها. وعظم منارها عال
هذه فتضاعفت مزدهرة، قوية فيها الكتابة ونهضة مرص، أمر الفاطميون توىلَّ
شعلته وإذكاء بالعلم أوًال النهوض عىل الفاطميون عمل بما الفاطمي العرص يف النهضة
مرص ويف عامًة، اإلسالمي الفكر تيار يف قوي أثر العلمية للحركة كان حتى البالد، يف

قبُل. من ذلك عن ثنا تحدَّ وقد خاص، وجه عىل الفاطمية

ص١٧. ج٣، األعىش: صبح 1
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يف القوي أثرها لها كان أدبية بنهضة الفاطمية مرص ظفرت أخرى، ناحية ومن
بالشعراء، عنايتهم بالكتاب الفاطميون عني فقد مًعا؛ الكتابة وازدهار الشعر ازدهار
ذلك بالشعراء؛ عنايتهم من أشد كانت بالكتاب الفاطميني عناية إن قلت: إذا أغايل ال بل
همتهم هوا يوجِّ أن إىل اضطرتهم وسلطانهم حياتهم نواحي ب وتشعُّ ملكهم اتساع أن
مجدهم. إظهار يف غلوهم مع تتناسب خاصة عنايًة املختلفة بالدواوين العناية إىل
كان الذي والترشيف تولوها، الذين الكتَّاب وعن الدواوين، هذه عن املؤرخون ثنا ويحدِّ
يخلع كان املجلس ديوان صاحب أن ذلك من الفاطمي، العرص يف الكتَّاب هؤالء يجده
ويذكر ذلك.2 غري إىل … والحاجب والدواة واملسند املرتبة وله السجل، له وينشأ عليه،
باسمه له كان ٥١٧ه، سنة املجلس ديوان متويل الليث أبي بن الربكات أبا أن املقريزي
اليشءَ الحطِب وشون واملطابخ التعبية ودار والخزائن املال بيت من إدراًرا مياومة
واحد، رأس الضأن ومن دينار، نصف قيمته ما والتوابل البقول من له فكان الكثري،
وعرشون خمسة الدقيق ومن واحدة، حملة الحطب ومن أطيار، ثالثة الحيوان ومن
كما وشمامة، قرصيتان زهرة ثمرة الفاكهة ومن وظيفة، عرشون الخبز ومن رطًال،
من وصحن خاص، طيفور الذهب بقاعة السماط من وخميس إثنني يوم كل يف له كان
وأربعاء أحد يوم كل ويف والسميذ، املائدي الخبز من رغيًفا وعرشون وخمسة األرائل،
مشوي خروف الركوبات أسمطة من وثالثاء سبت يوم كل ويف ذلك، مثل األسمطة من
بمركوب بغلة اإلصطبالت من يوم كل يف إليه يحرض وكان عنب، ورباعي حلوى وجام
بل وحده، عليه األمر يقترص ولم خدمته. برسم وفراشني الراجل، برسم وبغلة محيل،
وراتبًا دقيق، أرطال وعرشة لحم، أرطال ثالثة مقداره يوم كل جاريًا لولده جعلوا

دنانري.3 عرشة
خبري، كاتب إال يتواله ال كان إنه التحقيق: ديوان عن أيًضا املقريزي ويقول
أرباب أول فكان واملكاتبات، اإلنشاء ديوان صاحب أما والحاجب.4 املرتبة الخلع وله
وله وفراشون، الشيوخ األمراء من حاجب وله والرسوم، الكسوة وأرباب اإلقطاعات
أستاذي ويحملها الدوي، أخص من وهي والدواة، واملسند واملخاد الهائلة املرتبة

ص٢٣٦. ج٢، املقريزي: خطط 2

ص٢٢٩. ج٢، نفسه: املصدر 3
ص٢٤٢. ج٢، املقريزي: خطط 4
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كان املستنرص، عهد يف اإلنشاء كاتب خريان ابن رزَق أن ياقوت: ثنا ويحدِّ الخليفة.5
وكتب والعهودات السجالت من يكتبه ما كل عن له وكان السنة، يف دينار آالف ثالثَة
لكتَّاب الفاطميون جعله الذي الترشيف فهذا يشء.6 كل من يستوفيها رسوم التقليدات
عىل النَِّعم إغداق كان كما العرص، هذا يف الكتابة ازدهار عوامل أهم من كان دولتهم
الناس وإقبال الكتَّاب، كثرة أسباب من صورته رأينا الذي النحو هذا عىل الكتَّاب
الكتَّاب، عدد فكثر الدواوين؛ يف الكتابة مرتبة إىل ليصلوا الكتابة وإجادة التعليم، عىل

وفنهم. طرائقهم الكتَّاب عن يأخذ أن املتأدب عىل وأصبح
أبنائهم، تربية يف الدواوين أرباب عادة من كان أنه الفاضل القايض ثنا ويحدِّ
القايض قال الكتابة. فن ليتعلموا املكاتبات ديوان إىل األوالد هؤالء يرسلون كانوا أنهم
ديوان يخلو ال وكان طريٍّا، ا غضٍّ عبيد بني زمن يف بمرص الكتابة فن كان الفاضل:
العادة من وكان سلطانًا، بقلمه لسلطانه ويقيم وبيانًا، مكانًا يرأس رأس من املكاتبات
ديوان إىل أحرضه األدب، علم من شيئًا وَشَدا ولد له نشأ إذا الدواوين أرباب من كالٍّ أن
ذاك إذ وكان والدي، فأرسلني ويسمع، ويرى ويتدرَّب الكتابة فن ليتعلم املكاتبات
يدوان إىل باملصري وأمرني الحافظ، أيام يف املرصية الديار إىل عسقالن، بثغر قاضيًا
حرضت فلما الخالل، ابن له يقال رجل األيام تلك يف به يرأس الذي وكان املكاتبات،
الذي ما قال: ثم ل، وسهَّ بي َب رحَّ طلبي، وما أنا َمن وعرَّفته يديه بني ومثلت الديوان
العزيز القرآن أحفظ أني سوى يشء عندي ليس فقلت: اآلالت؟ من الكتابة لفن أعددته
بني وتدرَّبُْت عليه ْدُت فرتدَّ بمالزمته، أمرني ثم بالغ. هذا ويف فقال: الحماسة. وكتاب
أمرني ثم آِخره، إىل أوله من فحللته الحماسة شعر أحلَّ أن ذلك بعد أمرني ثم يديه،

فحللته.7 ثانيًة مرًة أحله أن
حفظ كان فقد الكتابة، فن أبنائهم بتعليم الناس تعلُّق مبلغ عىل يدلنا النص فهذا
طلب كيف رأينا وقد العرص، هذا يف الكاتب عدد من العرب وأشعار الكريم القرآن
التي األشعار كل ينثر أن الفاضل بالقايض ذلك بعد ُعِرف الذي تلميذه من الخالل ابن
الكتابة َمَلكة تكن ولم الكتَّاب. سلك يف الدخول يف له تهيئًة الحماسة؛ ديوان جمعها

ص٢٠٤. ج٢، نفسه: املصدر 5
رفاعي). (طبعة ص٥ ج٤، األدباء: معجم 6

ص١٩٢. ج١، الروضتني: 7
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ما نحو عىل — آالت من له بد ال كان بل كاتبًا، اإلنسان تجعل أن تكفي وحدها
عىل يسري أن للكاتب يتسنَّى حتى العربية، علوم هي اآلالت وهذه — الخالل ابن عربَّ
سنن عن الكاتب يبتعد أو لغوي، أو نحوي لحن يف يقع فال العربية، األساليب نهج
الكتَّاب كتابات تكون بأن الفاطميون يقنع ولم وتعبرياتهم. أسلوبهم يف العربية كتاب
لغويني اإلنشاء ديوان يف جعلوا بأن ذلك، عىل الحرص أشد حرصوا بل صحيحة، سليمة
األخطاء، من سليمة كتاباتهم تخرج حتى الكتَّاب يحرِّره كان ما ملراجعة ونحويني
أنفسهم الكتَّاب جعلت التي العوامل من كان الكتابة أساليب سالمة عىل الحرص فهذا
غرو فال العربية، األساليب مع متفقة خالصًة كتاباتهم تخرج أن عىل جاهدين يعملون
طريٍّا.» ا غضٍّ كان عبيد بني زمن يف بمرص الكتابة فن «إن الفاضل: القايض يقول أن

الدواوين. كتَّاب من كاتبًا يكون أن إىل متعلم كل نفس تصبو وأن
األول العرص وزراء أن الفاطمي، العرص يف الكتابة ازدهار عوامل من يكون وقد
اختيارهم قبل الدواوين يف يعملون وكانوا الكتَّاب، من كانوا الفاطمي الحكم من
وابن املدبر وابن املغربي وبنو والبابيل واليازوري والجرجرائي فالفالحي للوزارة،
املؤرخني إن حتى الوزارة، مرتبة بلغوا وقد الكتَّاب، من كانوا غريهم وكثري األنباري
كانوا الثاني الدور وزراء وأن األقالم، أصحاب من كانوا األول الدور وزراء أن الحظوا
الكتَّاب أن أو الثاني، الدور يف ضعفت الكتابة أن ذلك معنى وليس السيف، أصحاب من
الرفيع املركز بمثل يتمتعون الكتَّاب ظل بل األوىل، مكانتهم عن تقل مكانة يف أصبحوا
مظلته، وأصحاب ابه وحجَّ اإلمام جلساء كان ومنهم األول، الدور يف فيه كانوا الذي
فالكتَّاب الوزارة، بعد الدولة مناصب أكرب كانت كلها وهذه والدعاة، القضاة كان ومنهم
الجزيلة، والعطايا العميمة، والنَِّعم املمتازة، مكانتهم لهم كانت الفاطمي العرص طوال

العرص. هذا يف تزدهر وأن الكتابة، عىل الناس يُقِبل أن إذن غرابة فال
ازدهار عىل العوامل أشد من كان الفاطمي الحكم نظام أن كله ذلك إىل أَِضْف
الديوان، من يخرج سجل يف وعظيمٍة دقيقٍة كل لون يسجِّ كانوا الفاطميني فإن الكتابة؛
الدولة وظائف أرباب من وغريهم الدعاة أو القضاة أو الكتَّاب أو الوزراء فتعيني
ك والتمسُّ اإلمام وطاعة هللا تقوى عىل الحض فيه مطول، خاص سجل به يخرج كان
يتطلبه وما املوظف، فيه سيُعنيَّ الذي املنصب إىل اإلشارة ثم الحنيف، الدين بأهداب
العمل، ترصيف يف ومشورة املنصب، يف ترغيب من ذلك غري إىل عمل، من املنصب ذلك
بذلك. السجل فيخرج العيد أو الجمعة لصالة أو الخليج لفتح الخليفة خرج وإذا
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السجالت هذه أصبحت حتى أيًضا، السجالت هذه تصدر كانت ومآتمهم أعيادهم ويف
يف وكفايتهم مقدرتهم إظهار يف يفتنون الكتَّاب وكان كله، الفاطمي للعرص تاريًخا
صوًرا الفاطمية السجالت هذه فجاءت الفن؛ هذا يف ويتنافسون السجالت، هذه صياغة

تمثيل. أصدق الفاطمي العرص تمثِّل التي العربية الكتابة صور من رائعة
أقبل وكيف الفاطمي، العرص يف الكتابة ازدهرت كيف ندرك أن نستطيع ذلك من
وأن الفاطميني، دواوين يف كتَّابًا يصبحوا حتى الكتابة، بفن يلموا أن عىل املتعلمون

ونَِعم. وتقريب تكريم من الكتَّاب ناله ما ينالوا

واألئمة النثر

الخطب يلقون األئمة كان فقد بالشعر، يعرفون كانوا كما النثر فن يجيدون األئمة وكان
وقد املحكمة، مجالس من الدعاة عليهم يعرضه ما ويقرءون الجامع، املسجد يف الدينية
سنة األضحى عيد يف هللا لدين املعز خطبة فمن املجالس. هذه أجزاء بعض يبدلون

٣٤١ه:

املدبر، الخالق األقدر، األعز أكرب وهللا هللا، إال إله ال أكرب، هللا أكرب، هللا
األعىل املتفرد، الفرد الصمد، األحد وامللكوت، والعزة والجربوت، الكربياء ذو
ومالكها بالقدرة، واألرض السموات مبدع اآلِخر، األول الظاهر، الباطن القاهر،
وبدائع الفطرة، عجائب من فيها بما وخالقها بالحكمة، ومدبِّرها بالعزة،
والداللة إليه، بالدعاء ه متوجِّ وحي موات من يشء كل الذي والصنعة، الرتكيب
من كلها األشياء فتكوينه والتحميد، والتعظيم بالتوحيد، له والشهادة عليه،
له، غاية ال أن عىل دليل الغايات إىل وانتهاؤها قبله، يشء ال بأن شاِهد عدم
والنقص والفقر والعجز فالضعف له، حدَّ ال بأن منبئ بحدودها وإحاطته
— وحده للخالق شاهد وأصدق ناطق أفصح مخلوق، منه يخُل لم الذي
واألزل والكمال والتمام والربوبية والقدرة والفردانية باإللهية — ثناؤه جل

والدوام.
ثم رزقه، حي لكل وكفل خلقه، يشء كل أحسن العاملني، رب هللا تبارك
تمت الذين والرسل والكتب طاعته، ووجبت حجته، قامت الذي بالعقل هدى
رفع الذي املرسلني، سيد محمد وعىل أجمعني، عليهم هللا فصىل حكمته. بهم

329



الفاطمية مرص أدب يف

هاديًا وابتعثه فضيلة، بكل واختصه بالوسيلة، فأكرمه قدره، وأعىل ذكره
من به وكثر الضل، من به وهدى الجهل، من به علم البالد، يف ونوًرا للعباد
الظلمات، دياجري به ونور الشتات، بعد به فألف الذل، من به وأعز القل،

الطيبني. األخيار املهديني وآله عليه هللا صلوات
يجعل ولم سدى، يهملكم ولم عبثًا، يخلقكم لم هللا إن الناس أيها يا
خلقكم، للعبادة صفًحا، عنكم الذكر يرضب ولم حرًجا، الدين يف عليكم
وفروًضا منصوبة، أعالًما للطاعة وجعل أمركم، رسوله وطاعة وبطاعته
العتيق، البيت إىل األكرب الحج يوم أيامها وأكرم أعالمها أفضل ومن مكتوبة،
به، أمدكم بما هللا إىل فتقرَّبوا هللا، رسول محمد وقبلة هللا، خليل إبراهيم مبوأ
والهدى، الرحمة نبي محمد بسنة مقتدين األنعام، بهيمة من إياه ورزقكم
لُُحوُمَها هللا يَنَاَل ﴿َلن يقول: — وجل عز — هللا فإن التقوى، هلل مستشعرين
األمل، ويُدَرك األعمال تُقبَل فبالتقوى ِمنُكْم﴾، التَّْقَوٰى يَنَالُُه َولِكن ِدَماُؤَها َوَال
اإلبل، الهدي خري وإن أال أوالكم. ما عىل واشكروه هداكم، ما عىل هللا وا وكربِّ
الضحايا وسالمة الضأن، من الفحول ثم البقر من وكذلك إناثها، اإلبل وخري
قبول ولكم لنا هللا نسأل األموال، حالل من تكون وأن واألذن، العني سالمة

وإحسانه. ورحمته هللا رضوان من األمل وبلوغ بامتنانه، العمل

ظلَّ قد موته كان أن بعد موته، ويعلن املنصور، ينعي الثانية يف قام ثم وجلس،
أشهر: عدة مستوًرا

سلطانًا، وأعظم شأنًا، أكرب هللا أكرب، وهللا هللا إال إله ال أكرب، هللا أكرب، هللا
خالق تحديده، تروم أو توحيده، العقول تنكر أن عن وبرهانًا، آيات وأوضح
ال الذي األحد الواحد الصمد، الفرد ومدبرهما، ومالكهما واألرض السموات
ما الكائن قضاؤه، النافذ الغفور، الرحمن القدير، الخالق ند، وال له رشيك
علًما. يشء بكل املحيط رزًقا، يشء كل املوسع صنًعا، يشء كل املتقن يشاؤه،
األمور كل يف وأتوكل إليه، وأفوض وأستهديه وأستغفره وأستعينه أحمده

عليه.
خريته محمًدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد
كافة إىل ورسوله املتطهرين، من وصفوته بريته، من ونجيه عباده، من
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الحق، محجة ويوضع الرب، حجة ليبلغ الثقلني؛ إىل باإلمامة وبعثه العاملني،
الكفار، مكر من الكبار عىل وصرب هللا، بعباد ورأف ورحم هللا، رسالة فأدَّى
هللا صىل محمد األضائل. عىل والهدي الباطل، عىل للحق هللا أدال أن إىل
وعىل وأبقاها، وأخلدها وأنماها، وأكملها وأزكاها، الصالة أفضل وآله عليه
وارتضاهم للخالفة، اختارهم الذين األبرين، الكرام عرتته من املهديني، األئمة
تفضيله بعد طاعتهم، التنزيل يف وأوجب حجتهم، الرسل بوصية وأكََّد لإلمامة،
َمن وعىل الوصيني، أفضل وعىل املرسلني، سيد محمد بأبوة العاملني عىل إياهم
أمريي وعىل عليهم، هللا صلوات الكساء أصحاب خامسة النساء، سيدة أمه
اللذين الهدى، وإماَمِي الورى، سيَدِي هللا بأمر والقائم باهلل املهدي املؤمنني،
دعوة بهما وأقام واملؤمنني، اإليمان بهما وأنطق الحق، دعوة بهما هللا أعلن
بسيوفهما وقطع املتخرصني، وأكاذيب املدعني باطل بحقهما وأزهق الدين،

عليهما. وتحياته ورضوانه وبركاته ورحمته هللا صلوات الظاملني، دابر
والغيث الفاضل، والرب العادل، والويص الفاضل، اإلمام اخصص اللهم
حني يف الكريمة نفسه الباذل النافذات، والعزائم املعجزات، اآليات ذا الوابل،
جبابرة من األرض َر طهَّ حتى والرضاء البأساء يف الصابر والكربات، األزل
واملتوكل بك املنصور الطاهر، أبا وصفيك ونجيبك ووليك عبدك األعداء،
الذي لديك. ويزلف إليك، ويقرب يرضيك، بما العامل إليك، واملفوض عليك،
دعاءه، فقبلت وأوحشتنا، منه وأْفَرْدتَنا ببُْعده، وأَْوَحْدتَنا بفقده، فَجْعتَنا
إن رحمتك. وسعة جنتك، مستقر يف أحبته وبني بينه وجمعت نداءه، وأجبت
الطاهراه، أبا يا إسماعياله يا سيداه يا أبتاه يا عليك الحرق وشدة القلق
وأبناء الرسول، أبناء بقية يا املهديني، الهداة الطاهرين، األئمة علوم بحر يا
الهدى رساج يا الرحمة، باب ومفتاح األمة، إمام يا البتول، والطاهرة الويص
عظم الكرامة، بتعجيل هللا من مخصوًصا يا الطخياء، ومجيل الورى، وشمس
األلسن وقرصت لفقدك، العزاء وعدم البالء، وحلَّ بك، املصاب علينا وهللا
بكرامته، َك اختصَّ الذي فوحق مناقبك، وتعداد شمائلك إحصاء إدراك عن
وأكدته به، إيلَّ أوعزت ما لوال رسوله، بأبوة َفك ورشَّ عطائه، بجزيل وحباك
من واستنقاذهم هللا، رسول جدك أمة عن والذب هللا، بحق القيام من عيلَّ
تقرََّر وما املحن، ومعاطب الفتن ومهاوي الضاللة، وبحار الجهالة، غمرة
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الهدى؛ وألئمة ولرسوله هلل الوفاء بمقدار الجزاء من صدري يف ورسخ عندي،
إىل الزاد، من ببلغة راضيًا للمهاد، قاليًا البالد، يف سائًحا وجهي عىل لرضبت
ونظرت فكَّْرُت لكني ربك. ورحمة بقربك فأفوز بك، رسيًعا املوت يلحقني أن
الصرب سوى برشفك، واللحاق درجتك، به أستوجب وجًها يل أََر فلم وتدبَّْرُت؛
فأمسكت، اليقني عىل وغلب فصربت، ربي َني وصربَّ فتجلَّْدُت، واالحتساب،
العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول وال راجعون، إليه وإنَّا هلل «إنَّا فأقول:

إلخ.8 … أوىل ما عىل والشكر أبىل، ما عىل الحمد له الرحيم، الرحمن

األستاذ «سرية كتاب يف وردت التي القيمة الخطبة هذه من القدر بهذا وأكتفي
من الفاطمية، العقائد ببعض هذه خطبته يف أتى قد املعز أن تالحظ ولعلك جوذر»،
أسلوب يف الفنية الصنعة هذه نالحظ أن اآلن واملهم يدركها، أن القارئ عىل اآلن السهل
تليها، التي الجملة وطول وزن عىل تكون الجملة وتكاد قصرية، فالجمل الخطبة؛

فيه. تكلَُّف ال طبيعيٍّا انتقاًال آَخر إىل معنى من املعز وينتقل فيها، ظاهر والسجع
«املجالس كتابه محمد بن النعمان القايض نها ضمَّ التي املعز توقيعات قرأنا وإذا
«سرية صاحب جمعها التي جوذر األستاذ وليه إىل أرسلها التي وتوقيعاته واملسايرات»،
فَقلَّ توقيعاته، يف املعز اإلمام تالِزم ال الكتابة يف الفنية الصنعة هذه أن رأينا جوذر»؛
الكالم إىل أقرب فتوقيعاته خطبته، يف رأيناه الذي التكلُّف هذا وال السجع، نجد أن
وفصيح أسلوبه، سالمة مع املختلفة، الشئون يف الناس أمام به يتحدَّث الذي العادي
يرتفق ضيعة فيها يسأل اإلمام إىل رفعها رقعة عىل ا ردٍّ جوذر إىل توقيعه مثل عبارته،
نيته، صدقت ن ممَّ مثله محل محمد ومحل رقعتك، عىل «وقفنا كتَّابه: أحد ابن بها
فكيف يعرفنا، لم َمن عىل نعمنا هللا يسبغ أن نحب ونحن صحبته، الجميل يف وقدمت

هللا.»9 شاء إن فيه سأل ما لسؤالك جعفًرا نسعف ونحن بنا، إال يعرف لم َمن
واسعة ثقافة عىل كانوا فقد املعز؛ بعد جاءوا الذين األئمة عن نقول وكذلك
إىل تُنَسب بل والرديء، منها الجيد بني ويميزون بالكتابة، يهتمون جعلهم غزير وعلم
ُعِرفت والتي الفاطمي، املستنرص إىل تُنَسب التي الرسائل مجموعة مثل رسائل بعضهم

بمكتبتي). خطية (نسخة جوذر األستاذ سرية 8

السابق. املصدر 9
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وبني املستنرص بني تبودلت التي الرسائل إنها قيل والتي املستنرصية»،10 «بالرسائل
الرسائل هذه أن يؤكِّدون اإلسماعيلية فمؤرخو اليمن، صاحب الصليحي محمد بن عيل
أن أستطيع — الرسائل هذه عىل اطََّلعُت أن بعد — ولكني نفسه، املستنرص إنشاء من

الدعاة. داعي الدين يف املؤيد أسلوب إىل أقرب أسلوبها إن أقول
اإلمام إىل اإلسماعيلية ينسبها التي اآلمرية»11 الهداية «رسالة عن نقول وكذلك
اإلمام إىل نسبتها يف الرسالة هذه نارش فيظي آصف األستاذ شك فقد هللا، بأحكام اآلمر

اآلمر. عرص يف كانوا الذين الكتَّاب أحد إنشاء من تكون أن َح ورجَّ اآلمر،
الحياة بازدهار ازدهرت قد الفاطمي العرص يف الكتابة فإن يشء من يكن ومهما
التي منابعه من والنهل العلم التماس عىل الناس إقبال ولشدة العرص، ذلك يف املرصية
فإذا العلمية، الحياة تطور دائًما يتبع الكتابة وتطور وفنونها، ألوانها وتعددت كثرت،

الكتابة. انحطت العلوم انحطت وإذا الكتابة، يف رقي تبعها العلوم ارتقت

بلندن. الرشقية اللغات مدرسة بمكتبة خطية مجموعة 10

فيظي صغر عيل آصف األستاذ تحقيق النزارية، دعوى إبطال يف اآلمرية بالهداية املوسومة الرسالة 11
بالهند). اإلسالمية األبحاث جمعية مطبوعات (من
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الثاني الفصل

اإلنشاء كتابديوان

وكتَّابه، اإلنشاء لديوان عنايتهم مزيد مرصرصفوا الفاطميون ويل «ملا القلقشندي: قال
أفاضل من جماعة منهم اإلنشاء ديوان وويل ِذْكره، اآلفاق يف وشاع قدره، بهم فارتفع
اإلنشاء ديوان كتاب القلقشندي وصف هكذا وذمي.»1 مسلم بني ما وبلغائهم الكتَّاب
وشيوع القدر رفعة من الكتَّاب أيدي عىل الديوان هذا بلغه «وما الفاطمي، العرص يف
الفاطمية الدولة يف يتواله ال اإلنشاء ديوان منصب كان إذ ذلك؛ يف غرو وال الذكر،
الدست وبصاحب األَجلِّ بالشيخ ب يُلقَّ كان وكفايته وملكانته البالغة.»2 كتَّاب أَجلِّ إال
املثول قصد متى عنه يحجب وال أموره، أكثر يف يستشريه الخليفة كان كما الرشيف،3
يجب التي الصفات عن — كتَّابهم أحد — الصرييف منجب ابن َث تحدَّ وقد يديه،4 بني

يأتي: فيما أهمها ص نلخِّ اإلنشاء، ديوان رئيس بها يتحىلَّ أن

وأمانة. وورع دين ذا يكون أن (١)
اإلسالم. دينه يكون أن (٢)

امللك. مذهب عىل يكون أن (٣)
يوجد ال وبحيث منزلة، وأسنى رتبة أعىل إىل والفصاحة البالغة من يكون أن (٤)

الفن. هذا يف يفوقه عرصه يف أحد

ص٩٦. ج١، األعىش: صبح 1

ص١٠٢. ج١، األعىش: وصبح ص٢٤٤؛ ج٢، املقريزي: خطط 2

السابق. املصدر 3

السابق. املصدر 4
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وفصولها. بأصولها عامًلا الكتابة، بفنون مضطلًعا يكون أن (٥)
منها. للكثري راويًا لألشعار، وحافًظا تعاىل، هللا لكتاب حافًظا يكون أن (٦)

حسبه.5 يف رفيًعا قومه، يف أصيًال يكون أن (٧)

فهل اإلنشاء، ديوان رئيس عليها يكون أن منجب ابن رأى التي الصفات أهم هذه
يؤسفني الديوان؟ هذا رؤساء اختيار يف لهم دستوًرا الصفات هذه الفاطميون اتخذ
كتَّابهم أحد اقرتحها التي والصفات الرشوط بهذه يأبهوا لم الفاطميني إن أقول: أن
السادس القرن كتَّاب من كان منجب ابن ولكن وزرائهم، من لوزير َمه قدَّ كتاب يف
فال الصليبيني، قوة سيما وال أعدائهم، وقوة دولتهم ضعف فيه بدأ وقت يف للهجرة،
بحكم «وخاصة الديوان، رئيس دين اإلسالم ن يكو أن يشرتط منجب ابن نرى أن غرابة
خذله العدو دار لقرب اإلسالم؛ رشيعة يخالف َمن أرساره عىل يطلع أال الحارض الوقت
منجب ابن جعل الفاطميني، يناوئون الشام بالد يف الصليبيني وجود فإن وأباده.»6 هللا
الصليبيني، عهد قبل أما مسلًما، اإلنشاء ديوان رئيس يكون أن يشرتط أن إىل يضطر
كما الذمة، أهل بعض اإلنشاء ديوان يتوىل كان فقد مرص، يف الفواطم دولة قامت ومنذ

املسلمني. بعض يتواله كان
أبي مثل الذمة، أهل من الديوان هذا توىلَّ َمن بعض أسماء املؤرخون ويذكر
وغريهما، الحاكم، كاتب فهد والرئيس العزيز، كاتب النرصاني نسطوروس بن املنصور
لم الفاطميني أن هذا معنى الحافظ. عهد يف اليهودي الدم أبي ابن يكتب كان كما
ما كثريًا كانوا الفاطميني أن إىل ذهبت إذا أغايل ال بل دينه، أو الكاتب بمذهب يأبهوا
الدولة عن كتبهم يف املؤرخون لها سجَّ ظاهرة وهذه دولتهم، يف بالذميني يستعينون
فإن الدواوين، عن املسلمني أبعدوا الفاطميني أن ذلك معنى ليس ولكن الفاطمية،
رؤساء أسماء عرضنا فإذا املسلمني، من كانوا الدواوين كتَّاب من الساحقة الكثرة
يف جاء فقد املسلمني، من الكتَّاب أكثر رأينا األعىش صبح يف وردت التي اإلنشاء ديوان
ثم النرصاني، نسطورس بن املنصور أبو املعز، بن باهلل للعزيز «فكتب الكتاب: هذا
ثم النهركي، الطاهر أبو القايض للحاكِم فكتب أيامه، يف ومات الحاكم البنه بعده كتب

بعدها. وما ص٩٤ منجب: البن الرسائل ديوان قانون 5

ص٩٥. منجب: البن الرسائل ديوان قانون 6
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الدولة ويل ثم خريان، بن الدين ويلُّ القايض للمستنرص وكتب الظاهر. البنه بعده كتب
والحافِظ لآلمر وكتب العميدي. سعيد وأبو الوزارة، إىل انتقاله قبل الحسن بن موىس
وعرشين اثنتني سنة تويف أن إىل الحلبي، أسامة أبي بن عيل الحسن أبو األجل الشيُخ
يكتب وكان الحافظ، أيام يف تويف أن إىل املكارم أبو األجل ولده بعده فكتب وخمسمائة،
املعروف منجب بن سليمان بن عيل القاسم أبو الرياسة تاج األمني الشيخ يديهما بني
وابن قادوس، بن أسعد املوفق القايض بن محمود القضاة كايف والقايض الصرييف، بابن
القايض ذكره، املتقدم أسامة أبي بن املكارم أبي الشيخ بعد كتب ثم اليهودي، الدم أبي
الفاضل القايض تخرج وبه العاضد، أيام آِخر وإىل الحافظ أيام الخالل بن املوفق
امللك جالل القايض اإلنشاء، ديوان يف الخالل بن املوفق مع العاضد أرشك ثم البيساني،
سنة وفاته قرب الخالل بن املوفق يدي بني الفاضل القايض كتب ثم األنصاري، محمود
من وكتب أيوب، بن يوسف الدين صالح النارص امللك وزارة يف وخمسمائة وستني ست

خلفائهم.7 آِخر العاضد عن ومكاتبات سجالت عدة إنشائه
ديوان لرؤساء عرًضا ليست األعىش، صبح يف جاءت التي األسماء هذه ولكن
العامة املراجع ويف الرتاجم كتب يف نراه الذي أن كما كله، الفاطمي العرص يف اإلنشاء
أن املراِجُع هذه ثنا تحدِّ إذ األعىش؛ صبح يف ورد ا عمَّ االختالف بعض يختلف األخرى
منصبه يف ظل وأنه العزيز،8 عهد يف اإلنشاء ديوان ييل كان القائد جوهر بن الحسني
بن الكايف بعده جاء ثم الروزباري، عيل بن صالح به استبدل ثم الحاكم، أيام إىل
زرعة ثم الكاتب، القشوري محمد بن أحمد بدله وقرَّر رصف ثم النرصاني، عبدون
طاهر بن حسني وبعده بالشايف، ب امللقَّ النرصاني الكاتب نسطورس بن عيىس بن
له كان الفاروقي سعيد بن مالك أن مرص مؤرخ زوالق ابن كالم من ونفهم الوزان.9
للظاهر السجالت كتابة خريان ابن وتوىل الحاكم،10 عرص يف املكاتبات يف أيًضا النظر
اإلنشاء ديوان ويل أنه سريته يف الشريازي هللا لهبة الدين يف املؤيد ويذكر واملستنرص،11

ص٩٦. ج١، األعىش: صبح 7

ص٢٢. ج٣، املقريزي: خطط 8

بعدها. وما ص٣٠٠ الحنفا: اتعاظ 9
ص٦٠٦. والقضاة: الوالة 10
ص٣٥٨. ج١، خلكان: ابن 11
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اإلنشاء ديوان ويل املغربي ابن الوزير أن إىل املقريزي ويذهب ٤٤٣ه.12 سنة بمرص
رأس عىل كان الحسني الزبيدي محمد أبا امللك سناء وأن الوزارة،13 عن رصف أن بعد
الذين الكتَّاب من آَخر عدًدا نعرف أن نستطيع وهكذا اآلمر.14 عهد يف اإلنشاء ديوان
عدد أسماء نستخرج أن نستطيع كما القلقشندي، ذكرهم الذين غري اإلنشاء ديوان ولوا
نعرف أن نستطيع ال ولكننا اإلنشاء، ديوان يف يعملون كانوا الذين الكتَّاب من كبري
ال وسجالت رسائل عدة إال لنا يَبَْق ولم ُفِقدت آثارهم ألن الكتابة؛ يف الفنية مذاهبهم
خصال عدة هناك ولكن الكتاب، هؤالء من كاتب كل عن صحيًحا رأيًا ن نكوِّ ألن تكفي
الكتَّاب كل عند نلمسها أن نستطيع بحيث العرص، هذا كتَّاب كل فيها اشرتك عامة
الكتَّاب أن هي الخصال، هذه من خصلة فأول كتاباتهم، من يشء إلينا وصل الذين
إىل الفاطمية الدولة ابتدأت منذ الخصلة هذه نرى كتاباتهم، يف السجع التزموا جميًعا

أركانها. األيوبي الدين صالح قوَّض أن
عضد إىل باهلل العزيز رسالة ويف القرمطي،15 إىل هللا لدين املعز رسالة يف نراها
السجالت ويف كلس،16 بن يعقوب إنشاء من كانت الرسالة وهذه البويهي، الدولة
ويف الشريازي، هللا هبة الدين يف املؤيد رسائل ويف الحاكم،17 عهد يف ُكِتبت التي الكثرية
رسائل يف نراها حتى الكتَّاب عند الخصلة هذه إدراك يف ونستمر خريان، ابن كتابات

الفاضل. القايض رسائل يف ثم الشخباء، وابن الصرييف ابن
فكانوا الكريم، القرآن من االقتباس وهي الكتَّاب، هؤالء فن يف نراها أخرى وخصلة
معاني بعض يقتبسون أو القرآن، من آيات بعض وسجالتهم رسائلهم يضمنون أحيانًا

كتابات. من لهم خلف ما جميع يف واضًحا تأثًُّرا كله بهذا متأثرين القرآن،
فهم كتاباتهم، يف واملعنوية اللفظية الزينة استخدام يف املبالغة هي ثالثة وخصلة
الجناس، باستخدام ويولعون املعاني، تشخيص يحاولون حني املبالغة يف يغرقون

املرصي). الكاتب دار مطبوعات (من املؤيدية السرية 12
ص٢٥٧. ج٣، املقريزي: خطط 13

ص٧٨. ج٤، الخطط: 14
ص٢٥١. الحنفا: اتعاظ 15

ص١٢٤. ج٤، الزاهرة: النجوم 16
ص٣٣. ج٣، الخطط: 17
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جمل من تتألف كتاباتهم تجد بك فإذا النظري؛ بمراعاة جملهم تركيب يف ويكلفون
بك وينتقل ومعناها، وموسيقاها وزنها يف األخرى تتبع والجملة الغالب، يف قصرية
عىل يدل مما فجائيٍّا؛ انتقاًال بك ينتقل فال وعذوبة، رقة يف آَخر إىل معنى من الكاتب
جميع تستهوي كانت الفنية الصنعة أن عىل أيًضا يدل كما ومهارته، الكاتب فطنة
ابن رسائل يف أيًضا ُعِرفت الفاطمي العرص يف ُعِرفت التي الخصال هذه أن عىل الكتَّاب،
وإن شديًدا، قويٍّا كان مرص كتَّاب يف كان عبد ابن أثر إن قلنا: إذا غرابة فال كان، عبد
كان وإن الفاطمي، العرص يف واضًحا ظهر قد الطولوني العرص يف به ُعِرف الذي فنَّه
هذه أن كما حياتهم. يف يشء كل يف مبالغتهم كله ذلك يف بالغوا قد الفاطميني كتَّاب
إال الفاضل القايض وما الفاضل، القايض كتابات بها ُعِرفت التي هي نفسها الخصال
م يتوهَّ الزمالء بعض أرى أن ا حقٍّ والعجب ج، تخرَّ وبهم الفاطميني كتَّاب تالميذ أحد
بخصائصها تتميَّز مدرسة له وأن الكتابة، يف به ُعِرف ا خاصٍّ مذهبًا الفاضل للقايض أن
لم الزمالء هؤالء أن إىل أذهب أن وأخىش الفاطميني، الكتَّاب مدرسة عن وطرائقها
مرص كتَّاب أسلوب معرفة يف فقصورهم كافية، دراسة مرص يف الكتابة ر تطوُّ يدرسوا
ونحن الفاضل، القايض إىل كان عبد ابن طريقة ينسبون جعلهم كان عبد ابن أيام منذ
للقدماء ذلك يف تبًعا كانوا ألنهم هذا؛ حكمهم يف العذر بعض الزمالء لهؤالء نلتمس
أخذها التي مذهبهم وخصائص أساتذته وتناسوا الفاضل، القايض بذكر أشادوا الذين

وبحث. درس دون أحكامهم يف القدماء يتبعون املحدثون وجاء عنهم،
سجالتهم، كل يف ظاهرة ونجدها الفاطميني، كتاب رسائل بها تتميَّز أخرى وخصلة
عقيدتهم دفعتهم فقد وسجالتهم، رسائلهم الكتَّاب بها يبدأ كان التي املقدمات هي تلك
ثم هلل، بالحمد وسجالتهم رسائلهم يبدءوا أن إىل الفاطمي باملذهب وتمذُهبهم الدينية،
أن يذكروا أن دائًما ويتعمدون البيت، أهل من واألئمة الويص وعىل النبي عىل بالصالة
وكل رسائلهم، من رسالة كل يف نسبهم إثبات يحاولون كانوا فكأنهم األئمة، جد محمًدا
نفيه، خصومهم حاَوَل ما تأكيد الناحية هذه بتكرار أرادوا وكأنهم سجالتهم، من سجل
واضحة الظاهرة هذه الفاطميني، نسب دحض يف العباسيني سجالت عىل رد كأنه أو
الدولة انقرضت أن إىل مرص جوهر دخل منذ الفاطميني رسائل كل يف الوضوح كل
غريهم عن الفاطميني الكتَّاب رسائل تميِّز التي هي الظاهرة هذه ولعل الفاطمية،
الظاهرة هذه أرى بل الفاطميني، لحكم تخضع لم التي األخرى األقطار كتَّاب من
وسجالتهم كتاباتهم يبدءون كانوا وكما اليوم. إىل الفاطميني مذهب أتباع رسائل يف
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يشذ لم والسجالت، الكتابات هذه يختمون كانوا واألئمة، النبي عىل والصالة بالحمد
من أوضح الفاطميني سجالت يف تظهر الخصلة هذه ولعل كتَّابهم، من كاتب ذلك عن
البالغات إىل أقرب كانت الفاطمية السجالت أن ذلك يف والسبب رسائلهم، يف ظهورها
التي السجالت هذه ففي الحديث، عرصنا يف ملك أي ديوان عن تصدر التي الرسمية
للصالة خرج فإذا الفاطمي، اإلمام خطوات تسجيل اإلنشاء ديوان عن تصدر كانت
وإذا السجل، صدر الخليج فتح إىل اإلمام خرج وإذا الديوان، من سجل بذلك صدر
تظهر السجالت هذه كل ففي وهكذا، بالفتح السجل صدر املرصية الجيوش انترصت

الخصلة. هذه
يف يظهر تأثًُّرا العقائد بهذه الكتابة تأثََّرِت الفاطمية بالعقائد الشعر تأثَّر وكما
من الدولة رجال أحد أو إمام تولية يف أو واملواسم، األعياد يف تصدر التي السجالت
ويئولون بالعقائد، يلمون الكتَّاب كان السجالت هذه مثل ففي ودعاة، وقضاة وزراء
كتاباتهم يف ويذكرون الفاطمي، مذهبهم مع يتفق تأويًال الكريم القرآن آيات بعض
الغدير عيد يف صدرت التي فالسجالت عيد، كل ويف مناسبة كل يف الفاطميني رأي
وسجل بعده، من عليهم املنصوص واألئمة طالب أبي بن عيل والية عىل تنصبُّ كانت
رؤية وسجل أهوال، من البيت أهل القاه وما عيل بن الحسني يف كان عاشوراء مأتم
حافلة السجالت هذه كانت وهكذا رمضان، هالل يف الفاطميني عقيدة ذكر يف رمضان

املذهب. فاطمية غري دولة عن تصدر أن يمكن ال التي الفاطمية باملعتقدات
جوهر القائد كتبه ما هي الفاطمية، الدولة عن وصلتنا نثرية قطعة أول ولعل
وإن للمرصيني، إمامه وعىل نفسه عىل قطعه الذي األمان هي وتلك مرص، فاتح الصقيل
دبجتها التي األدبية الصور من صورة فهو التاريخية السجالت من األمان هذا كان
باملغرب.18 جيوشه قيادة يوليه أن قبل للمعز كاتبًا جوهر كان فقد القائد، هذا يراعة
رقعة يف توقيعاته مستحسن ومن بليًغا، كاتبًا كان جوهًرا القائد أن املقريزي ثنا ويحدِّ

بمرص: إليه ُرِفعت

حفظ من أخرجكم اإلنعام وكفر االنتقام، حلول بكم أوقع االجرتام سوء
ألنكم االحتساب؛ مالزمة لكم والالزم اإليجاب، ترك فيكم فالواجب الذمام،

(مخطوط). جوذر األستاذ سرية 18
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وليس مذموم، وعودكم ملوم، فابتداؤكم فتعديتم، وعدتم فأسأتم، بدأتم
املؤمنني أمري لريى عنكم، واإلعراض لكم، الذم تقتيض إال فرجة بينهما

فيكم.19 رأيه عليه هللا صلوات

وكفاية مقدرة عىل كان جوهًرا أن عىل يدل النحو هذا عىل القائد جوهر فتوقيع
القصرية الجمل فهذه الحرب. فنون يف وكفاية مقدرة عىل كان كما الكتابة، فن يف
فن أن ترينا واألخرى، الجملة معنى بني واملقابالت املتسقة املعاني وهذه املسجوعة،
اإلسالمي، العالم يسود كاد بل الفاطمي، العرص ساد الذي الفن نفس هو الكاتب

جميًعا. الكتَّاب حلية كانت القرون هذه يف اللفظية فالزينة
فيه: جاء فقد الفاطمية الدولة عن لنا ُحِفظ نصٍّ أول هو الذي األمان أما

الرحيم الرحمن هللا بسم
هللا صلوات هللا لدين املعز املؤمنني أمري عبد الكاتب جوهر من كتاب هذا
ورد قد إنه غريهم: ومن أهلها من بها الساكنني مرص أهل لجماعة عليه،
أطال الرشيف مسلم جعفر أبو وهم معي، واالجتماع الرتسل سألتموه َمن
وأبو هللا، أيََّده الهاشمي الطيب وأبو هللا، أيََّده الريس إسماعيل وأبو بقاه، هللا
التمستم أنكم عنكم وذكروا هللا؛ أَعزَّه والقايض هللا، أَعزَّه نرص بن أحمد جعفر
أحوالكم، وجميع وبالدكم وأموالكم أنفسكم يف أمانكم عىل يشتمل كتابًا
وحسن عليه، هللا صلوات املؤمنني أمري وسيدنا موالنا أمر به َم تقدَّ ما فعرفتم
وتدأبوا حماكم، ما عىل وتشكروه أوالكم، ما عىل هللا َفْلتحمدوا لكم، نظره
عليكم، بالسعادة العائدة لكم، العاصمة طاعته إىل وتسارعوا يلزمكم، فيما
املنصورة، للعساكر إخراجه يكن لم عليه هللا صلوات أنه وهو لكم، وبالسالمة

إلخ.20 … عنكم والجهاد وحمايتكم إعزازكم فيه ملا إال املظفرة، والجيوش

الحكومة عىل وما يتبعوه، أن املرصيني عىل يجب ما ذكر يف جوهر ويستمر
عنده يكن لم النص هذا كاتب أن إيلَّ ويَُخيَّل املرصي، الشعب نحو دات تعهُّ من الجديدة

ص٢٠٧. ج٢، املقريزي: خطط 19
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كل يف السجع والتزام الجمل بني املزاوجة يف الفنية صناعته يُظِهر ألن الكايف الوقت
أدبيٍّا. أسلوبًا يجعله وأن بأسلوبه، يرتفع أن حاَوَل الكاتب كان وإن فقراته،

إىل أرسلها للمعز أخرى رسالة رأينا جوهر، كتبه الذي األمان كتاب تركنا وإذا
املعز، عن الرسالة هذه كتب الذي َمن ندري ال ونحن القرمطي، أحمد بن الحسن
نتخذها أن نستطيع فنحن ذلك ومع ناقصة، ولكنها طويلة إلينا وصلت التي فالرسالة
العرص يف الكتابة ر تطوُّ نميِّز أن نستطيع حتى الفاطمي، العرص أول يف للكتابة صورة

الرسالة: هذه يف جاء فقد كله، الفاطمي

أمري هللا لدين املعز تميم أبي معد وصفيه، وخريته ووليه، هللا عبد من
بن الحسن إىل الوصيني، أفضل عيل ونجل النبيني، خري وساللة املؤمنني،

أحمد.
واألولياء، األئمة ومذاهب النطقاء، رسوم الرحيم، الرحمن هللا بسم
آبائنا، وعىل علينا هللا صلوات منَّا. واآلنف السالف واألوصياء الرسل ومسالك
واألعصار، األزمان وسالف واألكوار، الدهور متقدم يف واألبصار، األيدي أويل
واالنتهاء باإلعذار، االبتداء هللا، ألمر وانتصابهم هللا، بأحكام قيامهم عند
َمن عىل الحجة لتكون واآلصار، الشقاق أهل يف األقدار، إنفاذ قبل باإلنذار،
وعز: جل — هللا قال حسبما وغوى، باين َمن عىل والعقوبة وَعَىص، خاَلَف
نَِذيٌر﴾، ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ْن مِّ و﴿َوإِن َرُسوًال﴾، نَبَْعَث َحتَّٰى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما
اتَّبََعِني َوَمِن أَنَا بَِصريٍَة َعَىلٰ ۚ هللا إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل ِذِه ٰهَ ﴿ُقْل سبحانه: وقوله
َفَقِد ِبِه آَمنتُم َما ِبِمثِْل آَمنُوا و﴿َفِإْن ِكنَي﴾، اْلُمْرشِ ِمَن أَنَا َوَما ِهللا َوُسبَْحاَن

ِشَقاٍق﴾. ِيف ُهْم َفِإنََّما تََولَّْوا إِن وَّ ۖ اْهتََدوا
بأحسن ونمجده محامده، بجميع هللا نحمد فإنا الناس، أيها بعُد، أما
وحسن نعمائه، سبوغ عىل رسمًدا، عاليًا ومجًدا أبًدا، دائًما حمًدا مماجده،
يف والتسديد طاعته، عىل واملعونة بالتوفيق الوسيلة إليه ونبتغي بالئه،
منه ونستزيد الهوى، قصد عن والزيغ الهوى، ممايلة ونستكفيه نرصته،
املاضني، أوليائه عىل التحيات، وطيب الربكات، وإفاضات الصلوات إتمام
قضوا الذين املنتخبني، املهديني الراشدين آبائنا ومن منَّا التالني، وخلفائه

يعدلون. به وكانوا بالحق
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َوَمْن ۖ َفِلنَْفِسِه أَبَْرصَ َفَمْن ۖ رَّبُِّكْم ِمن بََصاِئُر َجاءَُكم ﴿َقْد الناس: أيها
هللا إن الناس، أيها واعترب. أبرص َمن وينذر يذكر، َمن ليذكر َفَعَليَْها﴾ َعِمَي
قضائه من وكان أمضاه، قضاه وإذا قضاه، أمًرا أراد إذا — وعز جل —
وبالقوة مالكني، بالقدرة أرواًحا، وأبرزنا أشباًحا، خلقنا أن التكوين قبل فينا
قمر وال تيضء، شمس وال مدحية، أرض وال مبنية، سماء ال حني قادرين،
ينطق، لسان وال يكن، أفق وال يجن، ليل وال يجري، كوكب وال يرسي،
فنحن سيَّار، كوكب وال دوَّار، فلك وال نهار، وال ليل وال يخفق، جناح وال
تكاُمل فعند مربور، القدم يف وأمر مقدور، بقدر العمل وآِخر الفكرة أول
األمهات وإبداء املنشآت، — وعز جل — هللا وإنشاء العزم، وصحة األمر،
السابق حكمه من وكان وسكونًا، وحركة وظلًما، أنواًرا طبعنا الهيوالت، من
اآلفاق يف وما ونهار، وليل سيَّار، وكوكب دوَّار، فلك من ترون ما علمه، يف
النفوس يف وما اآلثار، من األقطار يف وما باهرات، وأقدار معجزات، آثار من
وظاهر ومعدوم، وموجود ولطيف، كثيف من واألنواع، والصور األجناس من
ومن لنا ذلك كل وطالع، وهابط وشاسع، وداٍن وملموس، ومحسوس وباطن،
ورأي سجيح، لبٌّ له كان َمن هللا به يهدي إلينا، وإشارة علينا، داللة أجلنا،

إلخ.21 … باملعنى فَداَن الحسنى، له سبقت قد صحيح،

واملعاني الفاطمية االصطالحات تلك الرسالة هذه يف نظرنا يلفت ما أول ولعل
من إال الرسالة هذه مثل تصدر أن يمكن ال إنه نقول أن نستطيع بحيث الباطنية،
أئمة من إمام من بأنها رسالته يبدأ لم الكاتب كان لو حتى الفاطميني، كتَّاب من كاتب
األشباح خلق عن حديثه ثم و«الويص»، «الناطق» الفاطمية فاالصطالحات الفاطميني،
األول للعقل مثل إنهم أي الفكرة، أول األئمة وأن العالم، خلق قبل — املمثوالت أي —
كل للعقل. مثل هم الذين األئمة عىل للداللة ُوِجدت املخلوقات كل وأن األول»، «املبدع
هذه بمثل مملوءة كلها فالرسالة الفاطميون، بها يدين التي الباطنية املعاني من هذه
يف السيايس املؤرخ تفيد التي السياسية التاريخية الرسائل من الرسالة فليست العقائد،
صورة لنا تبنيِّ أدبية رسالة وليست فحسب، والقرامطة الفاطميني بني العالقة معرفة

العربي). الفكر دار (طبعة ص٢٥١ الحنفا: اتعاظ 21
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الرسائل أهم من هي بل للهجرة، الرابع القرن من الثاني النصف يف الكتابة صور من
جاء بما قارناها إذا الفاطمي املذهب ر تطوُّ وترينا الفاطمية، العقائد عن تتحدث التي
القايض كتب أو املعز؛ عرص قبل ُوِجد الذي حوشب، بن الحسني اليمن منصور كتب يف
الدعاة كتب ثم املعز، عهد يف كانوا الذين واملروزي، منصور، بن وجعفر النعمان،
هذه يف للبحث مجاًال يجد الفاطمية العقائد فمؤرخ املعز. عرص بعد كانوا الذين الكبار

الهامة. الرسالة
كل فيه وتظهر قبُل، من عنه ثْنا تحدَّ الذي األسلوب ذلك هو الرسالة وأسلوب
الكتابة. يف كان عبد ابن مدرسة خصائص وكل الفاطمي، العرص يف الكتابة خصائص

الرسالة: تلك من القطعة هذه إىل انظر

املنسلخ وأجداده، آبائه هدي عن البائن، الناكث الخائن، الغادر أيها أنت فأما
والسنة، الجماعة عن والخارج الفتنة، لنار واملوقد أنداده، أسالفه دين عن
مني وإنك أثرك، دوني استرت وال خربك، عني خفي وال أمرك، أغفل فلم
َوأََرٰى﴾، أَْسَمُع َمَعُكَما ﴿إِنَِّني وجل: عز — هللا قال كما ومسمع، لبمنظر
أصلت، رأي أي عىل فعرفنا بَِغيٍّا﴾؛ ِك أُمُّ َكانَْت َوَما َسْوءٍ َ اْمَرأ أَبُوِك َكاَن و﴿َما
طاهر أبي وبعمل أسوة، سعيد أبي بجدك لك كان أما سلكت، طريق وأي
أكنَت وأشعارهم، وصاياهم قرأت وال وأخبارهم، كتبهم يف نظرت أما قدوة،

آثارهم. من كان وما ديارهم عن غائبًا

إىل كتبها التي كان عبد ابن رسالة تقرأ أنك فتشعر القطعة هذه تقرأ فأنت
املسجوعة، القصرية الجمل فهذه أبيه، عىل ثار عندما طولون بن أحمد بن العباس
خصائص من هذه كل يشاكلها؛ ما إىل الجملة وضم الكريم، القرآن من واالقتباسات

الفاطمي. العرص طوال واستمرت عنه، تالميذه ونقلها كان، عبد ابن فن
ه يبرشِّ بمرص عامله إىل كتبها باهلل، العزيز عهد يف ُكِتبت رسالة إلينا ووصلت
كاتب أيًضا نعرف ال ونحن ٣٦٧ه، سنة بالشام القرامطة قتال إىل خرج حني بالفتح
الخصائص من فيها ملا الفاطمي؛ العرص يف ُكِتبت أنها يف شك ال ولكن الرسالة، هذه
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حيث من أو العقائد حيث من ذلك أكان سواء قبُل، من عنها ثْنا تحدَّ التي الفاطمية
الرسالة:22 هذه يف جاء فقد الفني، األسلوب

بن حسني إىل املؤمنني، أمري باهلل العزيز املنصور أبي نزار ووليه هللا عبد من
هو، إال إله ال الذي هللا إليك يحمد املؤمنني أمري فإن عليك، سالم القاسم.
األئمة وعىل عليه هللا صىل ورسوله، نبيه محمد جده عىل يصيل أن ويسأله

تسليًما. وسلََّم املطهرين الطاهرين األبرار، عرتته من
واملن الكريم، الطول ذي الحليم، العليم العظيم، امللك هلل فالحمد بعد، أما
الباطل وماحق ونصريه، الحق ويل الشديد، واملحال املديد، والعز الجسيم،
املتقني، ألوليائه والتحصني، والتأييد والتمكني، بالنرص املتكفل ومبريه،
توحيده، عىل والدالني بحقه، والقائمني دينه، عن الذابني املصطفني، وخلفائه
املشاقني أعدائه عىل وظهورهم حججهم، وإفالج كلمتهم، بإعالء الحاكم
رجزه املنزل لنعمائه، الجاحدين آياته، يف امللحدين سبيله، عن الضالني له،
بالعواقب القايض فناده، عنه وصد فحاده، عصاه َمن عىل بأسه وقوارع
وفوََّض أمره، يف عليه وتوكََّل له، وجهه أسلم مَلن والنعمى، والفوز الحسنى،
الذي العدل الحكم وهو فصًال، وقضاءً وعدًال، منه فضًال ذلك كل حكمه، إليه

يَْظِلُموَن﴾. أَنُفَسُهْم النَّاَس َولِكنَّ َشيْئًا النَّاَس يَْظِلُم ﴿َال

وأن العزيز، اإلمام جد محمًدا أن الكاتب ذكر كيف القطعة هذه يف ترى فأنت
الفاطمية املعاني من كلها فهذه هللا، دين عن الذابون املصطفون الخلق صفوة هم األئمة
يجري منها األول الجزء رأينا الرسالة قراءة يف مضينا فإذا غريهم، بها يقول ال التي
الرسالة، من الغرض إىل وصلنا إذا حتى السابقة، القطعة يف رأيناه الذي املجرى هذا
عدوه، إثر وانتقاالته العزيز حركات يفصل الكاتب رأينا القرمطي مع الحرب وهو

الكاتب: قال حتى

— وجل عز — هللا أراد وما الجالب، والقدر الغالب، الحني قاده طمع، فبعدما
من رحيل بيسان من ورحل وباله، ومنهل نكاله، موضع إىل استدراجه من

بعدها. وما ص٤٣٤ ج٦، األعىش: صبح يف بأكملها الرسالة 22
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كافًرا سالم، بكفر يُعَرف بموضع فحلَّ الرزية، واستدعته البلية، استعجلته
بها وأقام السالم، عليه نبيه لنجل محاربًا هللا عىل متجرئًا اإلسالم، بحدود
ولؤمه، حينه وقاده شؤمه، استجره ثم سكرته، يف مرتدًدا حريته، يف متلدًدا
السبي من به حلَّ بما اسمها فأنبأه الربيد، سابا بكفر فنزل رحل أن إىل
أعالمه ونصب املأكولة، مضاربه رضب أن يلبث لم ثم الشديد، والخزي املبيد،
اللقاء عن وأخفى إقداًما، الحرب آلة وأظهر املغلولة، صفوفه وأقام املخذولة،

إلخ. … إحجاًما

يف تختلف تكاد ال التي الرسالة، هذه يف الكاتب سار األسلوب من النحو هذا وعىل
السابقة. الرسالة أسلوب عن أسلوبها

واألمانات السجالت كثرت حكمه، يف وتقلُّباته بنزعاته ُعِرف الذي الحاكم عهد ويف
صديق املسبحي عن املقريزي ونقل كثري، أذى تقلباته من الكتَّاب وأصاب عهده، يف
ييل مما شونة بعمل «الحاكم» أمر وثالثمائة وتسعني خمس سنة «يف وجليسه: الحاكم
وَظنَّ شديد، جزع ذلك من الناس قلوب فخامر والحلفاء، والبوص بالسنط ُمِلئت الجبل
ثم لهم، ُعِملت الشونة هذه أن هللا بأمر الحاكم املؤمنني أمري بخدمة يتعلق َمن كل
وأسبابهم، الدواوين وأصحاب للكتَّاب أنها الطرقات، يف العوام وتحدَّث اإلشاعات، قويت
يف املترصفني سائر ومعهم األول، ربيع خامس يف بأجمعهم الكتَّاب سائر فاجتمع
حتى األرض يقبلون يزالوا ولم بالقاهرة، الرماحني إىل والنصارى املسلمني من الدواوين
العفو ويسألون ويضجون ويترضعون، يدعون بابه عىل فوقفوا القرص، إىل وصلوا
ومما األسواق،24 ألهل بأمان سجل املائة فوق كتب أنه أيًضا املقريزي ويروي عنهم.»23

وهو: الحاكم أصدره أمان سجل صورة املقريزي أورده

أمري هللا بأمر الحاكم اإلمام عيل أبي املنصور ووليه هللا عبد من كتاب هذا
املبني، الحق امللك هللا بأمان اآلمنني من إنكم هللا. عبد مسجد ألهل املؤمنني
الذرية وآبائنا الوصيني، خري عيلٍّ وأبينا النبيني، خاتم محمد جدنا وأمان
أمري وأمان أجمعني، وعليهم ووصيه الرسول عىل هللا صىل املهديني، النبوية

ص٣٢. ج٣، املقريزي: خطط 23

ص٣٣. ج٣، نفسه: املصدر 24

346



اإلنشاء ديوان كتاب

بسوء تمديد وال عليكم خوف ال واملال، والدم والحال، النفس عىل املؤمنني
ليعول بذلك؛ فيوثق بمستوجبه، يُؤَخذ وحق بواجبه، يقام حد يف إال إليكم،
وثالثمائة وتسعني خمس سنة اآلخرة جمادى يف وكتب تعاىل. هللا شاء إن عليه
وعىل الوصيني، خري وعيلٍّ املرسلني، سيد محمد عىل هللا وصىل هلل، والحمد

كثريًا.25 وتسليًما وسلم النبوة، ذرية املهديني األئمة

يف القضاء النعمان بن عيل بن الحسني بتولية سجل األعىش26 صبح يف ورد كما
األمان كتاب يف نراها التي الفنية الصنعة تظهر السجل هذا ويف هللا، بأمر الحاكم عهد

السجل: هذا يف جاء ومما السابق،

والنجوى، والجهر الرس يف التقوى، حق — وجل عز — هللا يتقي أن أمره
والهوى، والشكوى الشبهات من وينفصم والنهى، واليقني بالثبات ويعتصم
اقتفاها مَلن ومعقل حصني، إليها وئل مَلن موئل وتعاىل، تبارك هللا تقوى فإن
يف وزاد بفضلها، أشاد التي هللا ووصية مكني، عليها عول مَلن ومعول أمني،
اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وتعاىل: تبارك فقال أهلها، من أنه عهد بما سناها،

اِدِقنَي﴾. الصَّ َمَع َوُكونُوا هللا

التي األمان وكتب السجالت، هذه سطََّر الذي الكاتب نعرف أن نستطيع وال
بحيث منهم، كبري عدد تداَوَله عهده يف اإلنشاء ديوان ألن الحاكم؛ عرص يف صدرت
واستمر الديوان، يف منهم كاتب كل أمىض كم يعرف أو يعرفهم أن املؤرخ عىل يصعب
هو عنه الحديث نستطيع املضطرب العرص هذا يف كاتب أول ولعل غموض، يف األمر

خريان. ابن الدولة ويل

نفسه. املصدر 25
ص٣٨٥. ج١٠، األعىش: صبح 26
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خريان ابن

ياقوت ويذكر الدولة، بويل َب ولُقِّ خريان، بن عيل بن أحمد محمد أبو فهو الكاتب هذا أما
عن شيئًا نعرف ال ونحن الظاهر،27 عهد يف أبيه بعد اإلنشاء ديوان ويل خريان ابن أن
وأكثر ابنه من قدًرا أعظم بليًغا، فاضًال أيًضا أبوه «كان ياقوت: يرويه ما سوى أبيه
ولكن بعده، االبن ويل ومتى اإلنشاء، ديوان والده ويل متى نعرف ال كذلك علًما.»28
اإلنشاء، ديوان ييل وكان — محمد بن عمار الحسن أبا أن خططه يف ثنا يحدِّ املقريزي
اثنتي سنة األول ربيع يف ُقِتل — للظاهر البيعة توىلَّ الذي وهو الحاكم، واستوزره
يتوىل وكان الحسني، بن موىس الفتوح أبا الدولة بدر بعده فاستوزر وأربعمائة، عرشة
يف املذكور خريان ابن أن إيلَّ ويَُخيَّل خريان.29 ابن بعد اإلنشاء ديوان ويل ثم الرشطة،
ومع املستنرص، عرص شاهد حتى منصبه يف ظل الدولة ويل ألن األب؛ هو املقريزي نص
االبن أن إىل رأينا كما ياقوت يذهب إذ ياقوت؛ نص عن يختلف املقريزي فنص ذلك
بن موىس الفتوح أبا أن إىل املقريزي يذهب حني عىل اإلنشاء، ديوان يف أبيه محل َحلَّ
الكفتني؛ إحدى نرجح أن نستطيع وال خريان، ابن بعد الديوان ويل الذي هو الحسني

العرص. ذلك لرجال دقيقة صورة تعطينا وال قليلة، أيدينا بني التي املصادر ألن
للظاهر، اإلنشاء ديوان تقلََّد خريان ابن الدولة ويل فإن يشء من يكن ومهما
الرشيف قرَّر وأربعمائة عرشة أربع سنة يف أنه املقريزي: ثنا ويحدِّ للمستنرص، ثم
بدوس، بن محسن العميد والشيخ الجرجرائي، الدولة نجيب والشيخ العجمي، الكبري
خلوة يوم كل يدخلون وكانوا غريهم، أحد الظاهر عىل يدخل أال معضاد، القائد مع
شمس وصار بلذاته، مشغول والظاهر الدولة، أمور سائر يف فيترصفون ويخرجون
نقباء ونقيب الدعاة وداعي اإلنشاء صاحب خريان وابن املظلة، صاحب مظفر امللوك
عداهم وَمن مرة، يوًما عرشين كل يف الظاهر عىل دخلوا ربما القضاة، وقايض الطالبيني
اإلنشاء ديوان صاحب خريان ابن الدولة ويل كان فقد وإذن البتة.30 الظاهر إىل يصل ال

رفاعي). فريد (طبعة ص٥ ج٤، األدباء: معجم 27

نفسه. املصدر 28
ص١٦٧. ج٢، املقريزي: خطط 29

ص١٦٨. ج٢، املقريزي: خطط 30
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أنه نوبخت بن أحمد بن عيل الحسن أبي الشاعر عن خلكان ابن ويقول ٤١٤ه. سنة يف
وشدة الرضورة من حالة عىل وهو وأربعمائة، عرشة ست سنة شعبان يف بمرص تويف
الشاعر، الكاتب خريان بابن املعروف عيل بن أحمد محمد أبو الدولة ويل وكفله الفاقة،
يدلنا النص فهذا الحاكم.31 بن الظاهر عن السجالت كتب متويل كان خريان ابن وهذا

٤١٦ه. سنة اإلنشاء ديوان يف كان خريان ابن أن عىل
املذاق، مر «الفقر املستنرص: الخليفة عن وقع خريان ابن أن املقريزي ويروي
اإلطالق، يف رسومهم عىل فليجروا األرزاق، بإدرار النعم وحراسة األعناق، تذل والحاجة
يف الرسائل ديوان صاحب كان إذن خريان فابن باق.»32 هللا عند وما ينفد عندكم ما
سنة كل يف كان رزقه أن ياقوت: ويروي أيًضا. املستنرص عهد ويف الظاهر عهد أواخر
رسوم التقليدات، وكتب والعهودات السجالت من يكتبه ما كل عن وله دينار، آالف ثالثة
النعمة، واسع املروءة، جميل الوجه، حسن شابٍّا وكان بحسبه، يشء كل من يستوفيها
كاليجار أبي رسول الشريازي بن منصور أبي إىل وسلم العارضة، جيد اللسان، طويل
ليعرضهما بغداد إىل واستصحبهما ورسائله، شعره من جزأين بغداد من مرص إىل
يف ويستشري البلد، رؤساء من به يأنس ن ممَّ وغريه القاسم أبي املرتيض الرشيف عىل
ارتيض منها أنفذه ما أن علم إن والرسائل الديوان بقية لينفذ العلم؛ دار تخليدهما
فإننا قصرية، مقطوعات عدة إال منه يَبَْق ولم ُفِقد شعره أن من الرغم وعىل واستجيد.33
وبنثره. بشعره اإلشادة يكثر بنفسه، معجبًا كان خريان ابن إن نقول: أن نستطيع

يقول: وهو إليه انظر

زاخ��ًرا ب��ح��ًرا م��ن��ه أج��رى ال��ل��ه ب��خ��اط��ر األن��ام ع��ل��ى س��م��وت ول��ق��د
ف��اخ��ًرا34 درٍّا ن��ث��رت ن��ث��رت وإذا ح��ال��يً��ا روًض��ا ن��ظ��م��ت ن��ظ��م��ت ف��إذا

ص٣٥٨. ج١، خلكان: ابن 31
ص٢٣٨. ج٢، املقريزي: خطط 32

ص٥. ج٤، األدباء: معجم 33

ص٨. ج٢، السابق: املصدر 34
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أخرى: مرة ويقول

ل��ل��ت��اج وم��ف��رق��ي ل��ل��م��ع��ج��زات، وم��ن��ط��ق��ي ل��ل��م��ك��رم��ات، ي��دي خ��ل��ق��ت
ال��راج��ي35 وي��ح��ظ��ى ال��غ��اوي ب��ه��ا ي��ش��ق��ى غ��اي��ة أط��ل��ب ل��ل��ع��ل��ي��اء وس��م��وت

أيًضا: القائل وهو

أق��ط��ع م��ن��ه��م��ا ل��س��ان��ي أن ال��ق��ن��ا وح��د ال��س��ي��ف ع��ل��م ق��د
ال��م��ص��ق��ع36 ف��ارس��ه ب��أن��ن��ي ش��اه��د ل��ي األش��رف وال��ع��ل��م

درجة إىل وبنثره بشعره ُفِتن قد خريان ابن أن عىل نستدل املقطوعات هذه من
يف يكن لم بنفسه إعجابه أن إيلَّ ويَُخيَّل باملعجزات، يأتي منطقه بأن نفسه وصف أن
حتى بنفسه، واإلعجاب التيه هذا عليها يسيطر كان حياته إن بل النثر، يف أو الشعر
عىل تدل عنه ياقوت أوردها التي القصة ولعل بحياته، فيه يجازف ما ذلك يف كان لو
أصحابه من ومعه متنزًها، الجيزة إىل خرج قد خريان ابن كان ياقوت: قال كله، ذلك
إىل السري بهم فأدى وشماًال، يمينًا به احتفوا وقد والكتابة، والشعر األدب يف املتقدمني
منها، جزعهم وظهور عنها، الفرسان من الجماعة إحجام رأى فلما مخوفة، مخاضة

مرتجًال: قائًال وانثنى قطعها، حتى فولجها بغلته، قنع

خ��واض��ه��ا ال��ع��دا إل��ى ال��غ��داة ك��ن��ت خ��اض��ه��ا َم��ن ال��ردى ي��ل��ق��ى وم��خ��اض��ة
أغ��راض��ه��ا37 ال��ع��دا م��ن ت��ن��ال ح��ت��ى خ��وض��ه��ا م��ه��اول ف��ي ن��ف��س��ي وب��ذل��ت

رسائل له وأن اإلنشاء، ديوان يف طويلة مدة ظلَّ خريان ابن أن من الرغم وعىل
كتبها التي القطعة هذه سوى نثره من إلينا يصل لم فإنه حياته، يف جمعها كثرية
الرسائل «أن املحسن: بن هالل الرئيس عن ياقوت ويروي املستنرص، عن توقيًعا

والقافية.» الوزن من إال خلوة عىل املنظوم من انتُِزعت قد سليمة، صالحة

ص١٠. ج٤، السابق: املصدر 35

ص١٢. ج٤، السابق: املصدر 36
ص٦. ج٤، األدباء: معجم 37
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الهجرة. من وأربعمائة وثالثني إحدى سنة رمضان شهر يف خريان ابن وتويف
للمستنرص اإلنشاء ديوان العميدي محمد بن أحمد بن محمد توىل خريان ابن وبعد
عدة وصنََّف لغويٍّا، نحويٍّا وكان الهجرة، من وأربعمائة وثالثني اثنتني سنة صفر يف
وكتاب املنظوم، حل إىل اإلرشاد وكتاب مجلدات، عرش يف البالغة تنقيح كتاب منها: كتب
القوايف.38 وكتاب العروض، وكتاب القرآن، انتزاعات وكتاب املنثور، نظم إىل الهداية
ح وأرجِّ النحوية، اللغوية الثقافة بهذه متأثًرا كان العميدي أن عىل تدلنا املصنفات فهذه
فصنَّف حذقها التي العلوم من األلوان بهذه أيًضا متأثرة كانت رسائله يف كتابته أن
أورد وقد عنها. تحدثنا التي مرص يف الكتابة خصائص إليها مضاًفا الكتب، هذه فيها

هما: الشعر من بيتني له ياقوت

ال��ق��راف��ة إال ع��ب��ادة م��ق��ر ل��ي أج��د ل��م ص��دري ض��اق م��ا إذا
راف��ة أل��ق ل��م ن��اص��ري وق��ل��ة اج��ت��ه��ادي ال��م��ول��ى ي��رح��م ل��م ل��ئ��ن

استخدامه مقدار ندري وال رافة»، و«ألق «القرافة» بني الجناس هذه تالحظ ولعلك
العميدي يعمر ولم منها، يشء عىل نعثر لم ألننا كتابته؛ يف البديعية املحسنات لهذه

ه. وأربعمائة وثالثني ثالث سنة تويف إذ الديوان، يف طويًال
الطاهر وأبا الذهيل، الفرج أبا منها نذكر اإلنشاء، ديوان عىل بعده الكتَّاب تواىل ثم
هللا هبة الدين يف املؤيد ويل أن إىل وغريهم، الحسن بن موىس الدولة وويل النهركي،
ونكتفي الدين، يف املؤيد عن طويًال ثنا تحدَّ وقد ٤٤٣ه، سنة اإلنشاء ديوان الشريازي
ذلك من املؤيدية»، «السرية كتابه يف حفظها التي رسائله من صورة نعرض بأن اآلن
املعروفة: حركته يف البساسريي ملؤازرة املؤيد خروج إبَّان اليازوري الوزير إىل رسالته

املؤيد كتاب من رسالة
علم إىل والسكون بمطلعه، الرسور فاستفدت العالية الحرضة كتاب ووصل
األسباب، متصلتي هللا جعلهما والسعادة، السالمة شمول ذكر من مودعه،
أرعى أن نهيت حني قويل عن جوابًا ذكر ما فأما وفهمته. السحاب، منهلتي

ص٢١٢. ج١٧، األدباء: معجم 38
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األمراء تاج شاهدت ما أنني العزم، يف التفتري بوجه لقيني سمعي، األمراء تاج
بلسان، خاطبني منه يشء عىل خاطبني فإن ذلك، يف منه يكون ما يل علم وال
ومني ناجًعا، يفَّ كالمهم كان لو متفقون، وعليه ناطقون، به الناس كل
بَمن عارفة — عزها هللا حرس — العالية الحرضة إن واقًعا، القبول موقع
لو وإنها غش، وهو والنصيحة غل، وهو اإلشفاق جهة عىل إيلَّ ذلك يلقي
مكاتباتهم ورود وذكرت لفعلت إيلَّ كتبهم تصدر أو يل تسميهم أن شاءت
يوزع ما تتجنب — عزها هللا حرس — ولكنها الوجه، هذا يف الخدمة يبذلون
حرس — العالية للحرضة ومسلم عرفته، فقد تكف، ذلك أجل فمن رسي،
به. هللا توحدها التي واملحاسن واألملعية والبصرية الرأي ثقوب — عزها هللا
أَْعَلُم ُكنُت ﴿َوَلْو الكتاب: بدليل ملسو هيلع هللا ىلص النبي منه انتفى فقد الغيب علم فأما
حرس — إليها نما ولعله وءُ﴾، السُّ ِنَي َمسَّ َوَما اْلَخرْيِ ِمَن َالْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب
ناظروني كثري، من قليل هما بذلك، تَكلََّما رجلني أو رجل ذكر — عزها هللا
يومئٍذ، املحروسة بالقاهرة وأنا له استجبت كيف فعيل عيلَّ وقبحوا ذلك، عىل

إلخ.39 … الطريق عامة يف ثم

فيها تظهر لم أنها الدين يف املؤيد رسالة من القطعة هذه من تالحظ ولعلك
إنما مرصيٍّا، يكن لم الدين يف املؤيد أن هو ذلك يف والسبب مرص، يف الكتابة خصائص
بمدرسة يتأثَّر فلم والنثر، الشعر يف الفنية خصائصه استكمل أن بعد مرص عىل وفد
الذين من الكتابة فن يف أقدر نفسه يرى كان املؤيد أن من بالرغم املرصيني، الكتَّاب
كتَّاب ذكر جرى وقد اليازوري، للوزير مرًة قال أنه يذكر فهو قبله، اإلنشاء ديوان ولُّوا
الكثري، السني والرزق الوسيع الجاه من الديوان هذا ملتويل كان ما «معلوم اإلنشاء:
كاتب وأنت موجودة، حارضة صناعتهم يف آثارهم فإن مفقودة، أشخاصهم كانت ولنئ
انتصب َمن تعترب أن وأريد والقوي، الصناعة يف والضعيف والرديء، الجيد بني تفرِّق
حلبتهم يف يجري ن ممَّ كنت فإن إيلَّ، مقايسة اليوم إىل سنة خمسني من املنصب هذا
أنت ما يل فُقْل وإال واملال، الجاه من منزلتهم فأنزلني باعه، أمرهم نحو ويطول فرسه،

املرصي). الكاتب دار (طبعة ص١٠٥ املؤيدية: السرية 39
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ننىس ال ولكن مستسلًما.»40 لحكمك وجئت حكًما، رضيتك فقد آفاقهم، يف وال مثلهم،
وطموحه.41 بغروره ُعِرَف الذي الدين، يف املؤيد هو ذلك يقول الذي أن

إىل وسفره مرص عن غيابه أثناء اإلنشاء ديوان يف املؤيد عن ينوب الذي وكان
املؤرخني، فصل يف عنه ثْنا تحدَّ الذي القضاعي القايض هو البساسريي، حركة يف العراق
ويل الذي األنباري بن عيل الحسن أبو أيًضا عنه وناب كتاباته،42 إلينا تصل لم ولكن
تصل لم الكتَّاب من عدد اإلنشاء ديوان عىل اختلف ثم 43.٤٥٧ سنة ذلك بعد الوزارة
العرص، ذلك كتَّاب أكرب من اثنني باسم نلتقي أن إىل آثارهم، تُحَفظ ولم أسماؤهم إلينا
من مرص كتَّاب «أحد بقوله: العماد وصفه الذي املوفقي الفرج أبو فهو األول أما
ثالثة له وأورد الجملة، هذه سوى عنه بيشء ثنا يحدِّ لم العماد ولكن األوىل.»44 الطبقة
واملؤيد، للموفقي معاًرصا فكان الثاني الكاتب أما ناعورة. وصف يف الشعر من أبيات

الشخباء. ابن وهو الرسائل، بعض املوفقي وبني بينه وكان

الشخباء ابن

وصفه الفضيلتني، ذي باملجيد َب ولُقِّ الشخباء، بن الصمد عبد بن الحسن عيل أبو
وامللح البديعة، الخطب له ونحته، الكالم ابتداع عىل قادر كنعته، «مجيد بقوله: العماد
مدونة رسائل له الشعراء، الفصحاء البلغاء «أحد عنه: ياقوت وقال الصنيعة.»45
املحربة، والرسائل املشهورة، الخطب «صاحب بقوله: خلكان ابن ووصفه مشهورة.»46
من «كان ذخريته: يف بسام ابن ويقول الطوىل.»47 اليد فيه وله النثر، فرسان من كان
لسان لخبايا واجتناء األدب، ثنايا من طلوًعا البالد، تلك نجوم وأبهر األفراد؛ البلغاء

ص٩٤. املؤيدية: السرية 40
الدين. يف املؤيد ديوان مقدمة راجع 41

ص١٠٣. املؤيدية: السرية 42
ص٣٣. ميرس: البن مرص وأخبار ص٥٢؛ الوزارة: نال َمن إىل اإلشارة 43
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إذن وسابقها.»48 مسبوقها وأحرز دقائقها، واستخرج حقائقها، كاَشَف فقد العرب،
قيل: حتى فيها، وكفايته الكتابة، صناعة يف كعبه علو عىل املصادر هذه تُجِمع تكاد
أكثره،49 يستحرض كان وأنه كالمه، حفظ عىل اعتماده جلُّ كان الفاضل القايض إن
الفاضل: القايض عن كتبوا الذين بعض قال أجله من الذي السبب هو هذا كان وربما
الشخباء ابن يكن لم الصناعة. يف حذوه يحذو كان ألنه الشخباء؛ ابن تلميذ إنه
يف بلًدا عسقالن تجعل الجغرافية الحدود أن من وبالرغم عسقالن، من كان بل مرصيٍّا
العرص منذ مرص واليات من والية كانت فلسطني أن ننىس أال يجب ولكن فلسطني،
قريب، عهد إىل والفكري السيايس لتأثريها خاضعة ملرص، تابعة واستمرت الطولوني،
رأينا أن غرو فال األخرى؛ البالد مع وحدتها من وأقوى أشد مرص مع فلسطني فوحدة
يف وترعرعوا نشئوا الذين الكتَّاب به تأثَّر بما يتأثَّر النشأة، العسقالني الشخباء ابن
استطاع الشخباء ابن أن إال املرصية. الكتابة تسود كانت التي الخصائص بهذه مرص،
اللفظية املحسنات استخدام يف يبالغ وأن الفن، هذا يف ويتفوق يربز أن بشخصيته
أن إيلَّ ويَُخيَّل بفضله، يشيدون املؤرخني وجعل بفنه، معارصيه بهر حتى واملعنوية
حافًظا واإلسالم، الجاهلية يف بالعرب يحيط كان ما بحل تام علم عىل كان الشخباء ابن
أبي إىل أرسلها التي رسالته يف ذلك ويظهر لغتهم، من متمكنًا وحكمهم، ألشعارهم

يقول: ففيها املوفقي، الفرج

الغزالة بأنوار وأزال مقضبه، األفق عىل سل قد والصبح موالي رقعة وصلت
وأزهارها، البالغة وثمار ونهارها، اآلداب صبح هللا بشهادة فكانت غيهبه،
مضمار يف به ويجري املدى، قاصية تقرص الفضل من برضوب توشحت قد

مفرده. األدب

أت��ص��ف��ح ق��رط��اس��ه��ا م��ن ف��أط��ل��ت ال��ص��ب��ا ت��ن��ث��ره ال��ح��س��ن روض ف��ك��أن

الجامعة). بمكتبة فتوغرافية (نسخة ١٨٣ ورقة الرابع، القسم الذخرية: 48
ص١٣٣. ج١، خلكان: ابن 49
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يف تتسمح السامية حرضته صارت فقد وصفي، من تضمنته ما فأما
مواقع إال ألفاظها توقع ال وأنها الطريقة، هذه يف مناقشتها مع بذلك الشهادة
من أستحق ال تجدني نقدها َفْلرتاجع عليها بهرجت قد كنت فإن الحقيقة،
ينهضني فاهلل وبالجملة أهًال، منه واحدة لكلمة أعد وال فصًال، اإلسهاب ذلك
الخطيب دونه ويحرص ويضلع، الثناء عنده يقف الذي اإلنعام هذا بشكر

املصقع.

ال��ع��ي��وق م��ن��ال��ه��ا دون وي��ع��وق م��رام��ق ك��ل ال��ش��م��س ت��ع��ي ه��ي��ه��ات

يف فيحل فالن «فأما قوله: من الكريمة الرقعة أودعه الذي الفضل وأما
وعطسات عمارية، قدوره الوليد. بابن حنيفة فرح بالضيوف ويفرح قومه
النرش يتضوعن الضباب، خلق الرجال خلق لو ويهوين أسدية، جواريه
السامية حرضته أمرت وما املجاشعي.» ثعالة مراضع ويرضعن العبقيس،
ذاكره، أنا بما فيه الخادم وعثر طويًال، تأملته فقد فيه، عندي ما ذكر من
أما الصفح. بسجوف ذلك وتجليل املقدرة، إليه بلغت بما الرضا يف راغبًا
خالد أراد أنه يل فيقع الوليد» بابن حنيفة فرح بالضيوف «يفرح قوله:
هللا رسول بعد تنبَّأ قد كان الحنفي مسيلمة أن وذلك املخزومي، الوليد بن
الوليد بن خالد عنه، هللا ريض بكر أبو إليه منبعث — مشهور وحديثه ملسو هيلع هللا ىلص،
وأباد مسيلمة، وقتل اليمامة، ففتح املسلمني؛ من كثيف جيش يف ذكره املقدم
ملا الفصل هذا فإن عمارية، قدوره قوله: وأما حنيفة. بني من كثرية جماعة
عليه، حمله يجب معنى السبب لهذا يتطلب أن وجب الذم، عىل مبنيٍّا كان

الفرزدق: قول إال إليه ينسب ما نجد ولم

ع��م��ار اب��ن ق��در ب��ك��ت ال��ح��ق��وق ع��ن ح��ب��س��ت م��ا ط��ول م��ن ب��ك��ت ق��دًرا أن ل��و
ن��ار م��ن ال��ق��ي��ن ن��ار ب��ع��د رأت وال م��ع��دن��ه��ا ف��ض م��ذ رس��م م��س��ه��ا م��ا
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األول قول أراد أنه وهمي يف فيقوى أسدية» جواريه «عطسات قوله: وأما
هجائه: يف

ال��وداق ط��رق ع��ط��اس��ه��ا ف��إن ف��ن��ك��ه��ا ع��ط��س��ت أس��دي��ة إذا

يف ذكر الجاحظ فإن الضباب» خلق الرجل خلق لو «يهوين قوله وأما
أصله الضب أير أن وحكى حرين. وللضبة أيرين، للضب أن الحيوان كتاب
الفرزدق: بقول ذلك عىل واستشهد اثنني، أعاله فيصري يتفرق وإنما واحد،

م��راج��ل ث��ي��اب س��ل��ط��ان ك��س��اه��ن ك��أن��م��ا ح��ت��ى وال��ب��ق��ل ال��دب��ا رع��ي��ن
ون��اع��ل ال��ب��الد ف��ي ح��اف ك��ل ع��ل��ى ف��ض��ي��ل��ة ك��ان��ا ن��زك��ان ل��ه س��ي��ح��ل

خالد أبو رواه فيما دزماء البن األصمعي وأنشد الضب. أير اسم والنزك:
النمري:

واح��د واألص��ل ال��ض��ب أي��ر ت��ف��رق واح��د ق��رن زل��ت��م ال ت��ف��رق��ت��م

كالب: أم ابن تزوجها يف أبوها عذلها ملا املدنية حبي قالت هنا ها ومن

خ��الء وج��دت ك��دي��ة ض��ب��ي��ب��ة وأن��ي ض��ب ب��أن��ه وددت

صفقة آِخر هو العرب: أمثال فمن العبقيس» النرش عن «يتضو قوله وأما
جديلة بن دعمي بن أقىص بن القيس عبد من بطن وهو مهو، شيخ من
أنس كانت إياًدا أن خربه من وكان عدنان، بن معد بن نزار بن أسد بن
يا فقال: نفيسة، حلة ومعه عكاظ، بسوق املوسم إىل وافدهم فوفد العرب،
الشيخ فقال هذه؟ بحلتي ترضه ال قوم مثلبة مني يشرتي َمن العرب، معرش
بعت قد أني العرب معرش يا أشهدكم اإليادي: فقال أشرتيها. أنا املهوي:
وقد مرتاضيني، وافرتََقا وتصاَفَحا هذه، بحلتي القيس عبد لوافد إياد فساء

… فصارت املوسم أهل عليهما شهد
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إىل الطريق كيف مناذر: البن وقيل العرب، أفىس القيس عبد فصارت
ومر. شم فقال: القيس؟ عبد

ت��ع��ب��ق ري��ح��ة ف��س��اء ت��ف��س��و ل��ؤم��ه��ا م��ن ال��ق��ي��س ع��ب��د ف��إن
وي��س��ت��ن��ش��ق ي��م��ش��ي ل��ه ف��ق��ل م��ن��زًال ل��ه��ا ي��دري ال ك��ان َم��ن

ذكره فيما العرب أمثال فمن املجاشعي»، ثعالة من «أعطش قوله: وأما
منهما واحد كل فالتقم عطَشا، مجاشع بني من رجالن هما قال: الكلبي
تلك عىل وُوِجَدا عطًشا وماتا شيئًا، عنهما يغن فلم بوله، يرشب صاحبه أير

دارم: بني يهجو جرير قال الحال،

ال��ش��رابَ��ا ي��ج��دا ل��م ح��ي��ن ث��ع��ال��ة ل��ح��اك��م ع��ل��ى ب��ال ث��م رض��ع��ت��م

قصده ما إىل ذهبت قد أكون أن وأرجو الفصل، هذا يف يل وقع ما هذا
قائله.50

التي النصوص بعض يرشح أن الشخباء ابن حاَوَل كيف نرى الرسالة هذه ففي
القدماء، كتب يف ورد بما الرشح هذا عىل يستعني فكان املوفقي، الفرج أبي عىل غمضت
الحيوان عن الجاحظ رواه وبما مرة، وباألمثال آَخر، حينًا الشعر ومن حينًا التاريخ من
الثقافة من األلوان بهذه ا ملمٍّ كان الشخباء ابن أن عىل يدل كله فهذا أخرى، مرة

أيًضا. شعره يف بل كتاباته، يف يستخدمها كان وأنه والعلوم،
كتاباته يحيل كان الشخباء ابن أن وذلك الرسالة، هذه يف أخرى ظاهرة نرى
الكتابة عىل جديدة ليست الظاهرة وهذه نثره، يف جاء ما تناِسب الشعر من بأبيات
التي رسائله من رسالة نرى نكاد ال بحيث منها أكثََر الشخباء ابن ولكن املرصية،
ما ذلك فمن وأصدقائه، إخوانه إىل رسائله سيما وال الظاهرة، هذه من تخلو ُحِفظت

له: صديق إىل كتبه

ص١٥٧. ج٩، لياقوت: األدباء معجم 50
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وتبعه. قلبي وصحبه معه، صربي أخذ موالي ركاب حديت ملا

م��ق��ي��د وه��و ال��ش��ع��ر ب��ي��ت ك��م��س��ي��ر س��ائ��ر م��ق��ي��م ج��س��م م��ن ف��ع��ج��ب��ت

منها رجوت إن الهشيم، وترعى الحليم، تخف أموًرا أقايس بعده وبقيت
فقد الوحشة، وأما والتحمت. تضايقت فرجة منها رمُت وإن اقتحمت، غفلة
فؤادي ورأيت جرعة، أمر صابها من وتجرعت مرتعة، كأًسا منها اصطحبت
حنينًا صدره، مفارقة يف ويرغب خدره، من يخرج يكاد موالي ذكر مرَّ إذا
غرارها، يف يدمى وزفرة األضالع، منه تنتفض وصدوًدا السماع، يجدده

رشارها. الرتائب يف ويطلع

واط��م��أن��ت رح��ل��ه��ا أل��ق��ي��ت وه��ي��ه��ات م��ك��ان��ه��ا ت��خ��ل��ي ك��ي ش��ج��اه��ا أداري

االستمتاع وزوال مرة، األلم عبث منها فأشياء، مسريه بعد أعاني ما وأما
أعلم من مكابرة كثرة إىل اضطراري ومنها املرسة، تلك من يعرفه بما
مستبرشة، بصفحة له اللقاء وتكلف وظاهره، باطنه واختالف رسائره، دخل

إلخ.51 … متوعرة غري وأخالق

جميع استخدم أنه الكتابة يف الشخباء ابن فن من أوردناه مما تالحظ ولعلك
والتصوير التشخيص واستخدام املسجوعة، الكتابة فنجد الكتابة؛ يف املرصية الخصائص
أصيب وقد املرصيون، منها أكثر التي املحسنات هذه من ذلك غري إىل النظري، ومراعاة
اثنتني سنة ُقِتل ثم البنود، خزانة يف ُحِبس إذ سببها؛ ندري ال بنكبة البارع الكاتب هذا
وأنه وأربعمائة، وثمانني ست سنة ُقِتل أنه ميرس ابن ويذهب وأربعمائة.52 وثمانني

سجنه: يف وهو أنشد

ص١٥٤. ج٩، لياقوت: األدباء معجم 51

ص١٣٤. ج١، خلكان: ابن 52
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ه��وان ل��دار إك��رام دار م��ن ج��ري��م��ة ب��غ��ي��ر ت��خ��رج��ن��ي أص��ب��ح��ت
م��ك��ان أع��ز م��ن وي��خ��رج أب��ًدا م��وض��ع أرذل ي��راق ال��ف��ص��اد ك��دم
م��ي��زان��ي53 خ��ف��ف��ت ق��د وف��ض��ي��ل��ت��ي ب��ف��ض��ل��ه��م ال��ع��ب��اد م��وازي��ن ث��ق��ل��ت

اإلنشاء، ديوان املغربي جعفر بن محمد الفرج أبو ويل أيًضا املستنرص عهد ويف
وكان عنه: املقريزي يقول كيف أدري وال ٤٥٢ه، سنة الوزارة عن ف ُرصِ أن بعد
بعض يتوىلَّ أن ف ُرصِ ملا املغربي بن الفرج أبو فاقرتح يترصفوا، لم فوا ُرصِ إذا الوزراء
استنبط الذي وهو الرس، كتابة بوظيفة اليوم يُعَرف الذي اإلنشاء ديوان فويل الدواوين،
ديوان فإن املقريزي؛ فيه وقع الذي التخبط هذا وواضح مرص.54 بديار الوظيفة هذه
الدولة من عهًدا أقدم بل املغربي، بن الفرج أبي من عهًدا أقدم املرصية الديار يف اإلنشاء
ومهما طولون. بن أحمد عهد منذ بمرص ُوِجد اإلنشاء ديوان أن ذكرنا وقد الفاطمية،
الدولة يف كبري شأن لهم كان الذين املغربي بني أفراد أحد الفرج أبا فإن يشء من يكن
تحدََّث ا حقٍّ أدبيٍّا، منه أكثر سياسيٍّا كان نشاطهم ولكن العزيز، عهد منذ الفاطمية
املغربي بن القاسم أبي بني إخوانية رسائل وتبودلت رسالته، يف القارح ابن عنهم
مرص من املغربي بني فرار إبَّان كانت الرسائل هذه ولكن املعري، العالء أبي وبني
عنهم نتحدث أال آثرنا ولذلك آَخر، حينًا بكر ديار ويف حينًا، العراق يف واستقرارهم
ويل الذي املغربي بن الفرج أبي رسائل إلينا تصل لم وكذلك البحث، هذا يف طويًال

٤٥٢ه. سنة اإلنشاء ديوان
من بكاتب نلتقي حتى الكتَّاب، عليه ويتعاَقب اإلنشاء، ديوان عىل السنون وتمر
من صالحة بقية إلينا انتهت فقد حظٍّا، أحسنهم ومن الفاطمية، الدولة كتَّاب أكرب
هو الكاتب ذلك صنَّفها، التي الكثرية كتبه من كتابان لنا بقي بل وسجالته، رسائله

ه. وأربعمائة وستني ثالٍث سنة شعبان يف املولود الصرييف ابن

ص٢٩. ميرس: البن مرص تاريخ 53
ص٢٥٧. ج٣، املقريزي: خطط 54
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الصرييف ابن

املرصيني فضالء أحد الصرييف، سليمان بن منجب بن عيل الفاضل الشيخ ياقوت: قال
فمهر الكتابة هو واشتهى صريفيٍّا، أبوه وكان فيه، منازع غري له ذلك مسلم وبلغائهم،
امللك ثقة عىل الرتسل صناعة أخذ الصرييف منجب ابن أن ميرس ابن ويحدثنا فيها.55
اإلنشاء، ديوان إىل منه انتقل ثم الجيش، ديوان صاحب مفرج بن صاعد العالء أبي
الجمايل بدر بن األفضل أن ياقوت ويذكر الزيدي.56 الحسيني محمد أبو امللك سناء وبه
أراد إنه ثم وشهره، قدره من ورفع املكاتبات ديوان يف منجب ابن استخدم الذي هو
واستشار به، الصرييف ابن ويفرد اإلنشاء، ديوان عن أسامة أبي ابن الشيخ يعزل أن
أسامة أبي ابن تفدي أن قدرت إن له: فقال به، يأنس وَمن خواصه بعض ذلك يف
جمالها.57 فإنه منه الدولة تخيل وال ذلك فافعل مملكتك، بنصف واحًدا يوًما املوت من
بن أحمد بن عيل الحسن أبو األجل الشيخ بقوله: أسامة أبي ابن املقريزي وصف وقد
وكانت هللا، بأحكام اآلمر الخليفة أيام يف اإلنشاء ديوان صاحب أسامة، أبي بن الحسن
يكن ولم الرشيف، الدست كاتب األَجلِّ بالشيخ ويُنَعت رفيعة، ومنزلة خطرية رتبة له

زمانه.58 يف مرص بديار النعت هذا يف يشاركه أحد
العرص يف مرص يف الكتابة شيوخ من عدد عن الصنعة أخذ كاتب أمام إذن فنحن
املستنرص، أيام أواخر يف كاتبًا كان الذي امللك سناء الرشيف يدي بني كان فقد الفاطمي،
ويل ثم اآلمر، عهد يف اإلنشاء ديوان له وأصبح املستعيل،59 تولية سجل كتب الذي وهو
املكارم أبي البنه الديوان فأصبح ٥٢٢ه، سنة حتى أسامة أبي ابن الشيخ بعده الديوان
الطويلة املدة فهذه بعده، الديوان الصرييف منجب ابن فويل الحافظ، أيام تويف أن إىل
عدد وذيوع الكتابة، يف شهرته أسباب من الديوان يف الصرييف منجب ابن قضاها التي
الحافظ، عهد يف اإلنشاء لديوان رئيًسا أصبح أنه من وبالرغم وحفظها، رسائله من

ص٧٩. ج١٥، األدباء: معجم 55

ص٨٧. ميرس: البن مرص تاريخ 56
ص٧٩. ج٥، األدباء: معجم 57
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يكتب نراه ثم ٤٩٥ه،60 سنة اآلمر ووالية املستعيل انتقال سجل كتب الذي هو فإنه
شهر يف كتبه الذي السجل ذلك منها الديوان، يف كاتبًا يزل لم وهو كثرية، سجالت

السجل: هذا يف جاء وقد الخراجية، السنة وتحويل بالخراج، الخاص ٥٠١ه املحرم

الرحيم الرحمن هللا بسم
يعم أن وألهمه وخليفته، أرضه يف أمينه املؤمنني أمري ارتىض الذي هلل الحمد
اختصهم الذين الراشدين آبائه مقام وأورثه وخليفته، عبيده التدبري بحسن
بقوله: وعناهم املحرش، يف النجاة سبب مواالتهم اعتقاد وجعل املفخر، برشف
أفالك بمدبر سلطانه منار وأعىل اْلُمنَكِر﴾ َعِن َويَنَْهاُهْم ِباْلَمْعُروِف ﴿يَأُْمُرُهم
ووقف وراية، علًما للجند نصب من وأرشف مملكته، أعداء ومبيد دولته،
السياسة يف نبه الذي األفضل، األجل السيد ورأيه، نظره الربية مصلحة عىل
يدع فلم اململكة أحوال وتتبع َمه، تقدَّ َمن وأغفله سبقه، َمن أهمله ما عىل
بتالفيه، وباَدَر أصلحه إال خلًال وال فيه، الواجب َ وبنيَّ أوضحه إال مشكًال
الدولة برجال واعتناء األموال، بتوفري يقيض ملا وقصًدا األعمال، لعمارة إيثاًرا
ارتيادها، عن قواهم ضعفت التي بمصالحهم واهتماًما وأجنادها، العلوية
السنن أعدل عىل لهم وحمًال الرعايا، من اململكة أقطار ضمته مَلن ورعاية
النظر حسن من عليه أعانه ما عىل املؤمنني أمري يحمده القضايا. وأفضل
ويرغب النعمة، مالبس بها ضفت التي الفضائل من أليامه وادخره لألمة،
ما به َ وبنيَّ الخطاب، وفصل بالحكمة ميَّزه الذي محمد عىل بالصالة إليه
َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو الكتاب: محكم يف عليه وأنزل الصواب، ُسبُل من استبهم
َواْلِحَساَب﴾، ِننَي السِّ َعَدَد ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ
طالب، أبي بن عيل املؤمنني أمري أبينا عمه وابن أخيه وعىل عليه هللا صىل
والساعد، الكف تخاذل ملا بنفسه وواقيه املساعد، عدم ملا أعضل فيما كافيه
ويفعلون، يقولون فيما تعاىل هللا برضا العاملني ذريتهما من األئمة وعىل

إلخ.61 … يعدلون وبه بالحق يهدون والذي

ص٤. نفسه: املصدر 60
ص٤٩. ج٢، املقريزي: خطط 61
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مرص يف الكتابة خصائص فيها تظهر التي الكتابة صور من صورة السجل فهذا
الكتَّاب كل عند تجدها التي وهي قبُل، من عنها تحدثنا التي الخصائص تلك الفاطمية،
ابن عن إلينا انتهت التي والسجالت الرسائل كل يف تظهر الخصائص وهذه تقريبًا،
النرص وعيد ه، وخمسمائة وثالثني اثنتني سنة النرص عيد يف كتبه ما ذلك من الصرييف،
الحافظ الخليفة لخالص تذكاًرا للهجرة السادس القرن يف ابتُِدعت التي األعياد من هذا
الخليفة وسجن باألمر بكتفيات، ب امُللقَّ األفضل بن عيل أبو وزيره استبد فقد سجنه، من
من الخليفة أُخِرَج ٥٢٦ه سنة املحرم عرش سادس يف الوزير ُقِتل فلما ٥٢٤ه، سنة
منجب ابن كتب العيد هذا ذكرى ففي النرص، عيد أسماه عيًدا اليوم هذا واتُِّخذَ معتقله،

العيد: لهذا لالستعداد الخطباء بعض إىل

الواصف تقصري عىل وأدلها وأعالها، وأسناها األعياد أفضل وهو النرص عيد
املحرم من عرش السادس األحد يوم يف تربز أن نأمرك ونحن وتناَهى، بلغ إذا
األعياد، يف بمثلها العادة جرت التي الهيئة عىل وخمسمائة وثالثني اثنتني سنة
اليوم هذا برشح األمر هذا قرين إليك سريناها التي الخطبة الناس عىل وتقرأ
ما ذلك يف وتعتمد وتفضيله، ترشيفه من به هللا ه خصَّ ما وذكر وتفصيله،
مزيد. عليها ليس التي الغاية إىل فيه وتنتهي عيد، كل يف فيه الرسم جرى

تعاىل. هللا شاء إن به واعمل هذا، فاعلم

ومصنًِّفا، مؤرًخا كان بل فحسب، الرسائل كتَّاب من كاتبًا الصرييف ابن يكن ولم
الرحمة، استنزال وكتاب الفضائل، عقائل وكتاب املحادثة، عمدة كتاب تصانيفه: ومن
لدواوين كثرية اختيارات وله السكر، يف وكتاب املظالم، رد وكتاب القرائح، منائح وكتاب
مفقودة كلها الكتب وهذه وغريهما، املعري العالء وأبي الرساج ابن كديوان الشعراء
كتاب والثاني الرسائل، ديوان قانون األول كتابان: كتبه من إلينا وصل وإنما اآلن،

الوزارة. نال َمن إىل اإلشارة
قانونًا يكون لكي منجب ابن صنََّفه فقد الرسائل»، ديوان «قانون األول الكتاب أما
املنزلة يف تلوه يكون أن يجب وَمن الرسائل، ديوان رياسة يوىل أن يجب َمن به يعرف
والصفات عنهم، غنى ال الذين الخدام من واحًدا واحًدا الكتَّاب من فيه املستخدمني من
إىل أدت الديوان هذا يف ُسِلكت إذا التي منهم، واحد كل عليها يكون أن ينبغي التي
ما وجود وسهل عليها، يدخل وفساد منها يشء اختالل من معها وأمن أموره، ضبط
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كتابه من يجعل أن أراد فكأنه أزمنتها،62 وبعدت عهدها تقادم أمور علم من يلتمس
أجله من الذي السبب أن مقدمته يف يرصح وهو الرسائل، كتَّاب الختيار دستوًرا هذا
إىل سبقوا قد الرجيحة، والعقول الصحيحة الفطر أويل رأيت «ملا أنه الكتاب هذا صنَّف
ثم واملؤلفات، الكتب يف ذكرها ونظموا املصنفات، فيها ووضعوا العلوم، سائر يف النظر
ونهوا عليه، يُعتَمد أصًال كان ما منها كل يف فقرَّروا األشياء، قوانني إىل ذلك عن انتقلوا
الختالف التصنيفات، تلك أحكام بني وخاَلفوا إليه، أدَّى أو لنظامها فساًدا كان ا عمَّ
وعنوا كثرية، كتبًا الخراج كتابة يف صنَّفوا قد فوجدتهم واألوقات، البالد وتبايُن األزمنة
إليه وصلت ما ذلك يف واملرصيني العراقيني من كل فألََّف كبرية، عناية الجيش بكتابة
بديعه وذكر الشعر صناعة فأما يحتله. الذي والبلد وقته، أوجبه ما واقتضاه طاقته،
وأطال، تصنيفه يف َع وتوسَّ املقال، فيه منهم كلٌّ أكثر فقد وتقاسيمه، أنواعه وسائر
مكانًا، العلية شأنًا، الرفيعة ذكًرا، النبيهة قدًرا، الجليلة الكتابة يف الكالم أهملوا ورأيتهم
َمن إىل عنه واملكاتبة الدول، ملوك إىل اإلنشاء عىل املشتملة امللك حرضة كتابة هي التي
وما واألدوات، األخالق من يخصه وما متوليها يكون أن يجب وكيف وجل، األمم من قل

إلخ.63 … والرذائل القبائح من يجتنبه وأن الفضائل، من فيه يكون أن يجب
يف املؤلفون قرص حقيقة هل ولكن هذا، كتابه ألََّف أجله من الذي السبب هذا
علينا الحق من الرسائل؟ ديوان قانون مثل كتب تُوَضع لم بحيث الكتابة عن الحديث
القدماء كتب أكثر فإن هينة، سهلة ليست األسئلة هذه مثل عن اإلجابة إن نقول: أن
تهتم التي العربية العامة املراجع بعض عرضت وقد بعضها، أسماء بقي وإن ُفِقدت
فوجدت وغريها، الظنون وكشف األدباء، ومعجم الفهرست، مثل: املؤلفني، كتب برسد
الذي الكاتب الحميد عبد منهم نذكر والكتَّاب، الكتابة يف كتبًا وضعوا املؤلفني بعض
يتبعوه أن عليهم يجب وما الصناعة، فضيلة عن فيها يتحدث الكتَّاب، إىل رسالة وضع
الكاتب. أدب قتيبة ابن وألَّف الكتَّاب، أدب الصويل ووضع صناعتهم،64 يجودوا حتى

.(١٩٠٥ سنة مرص (طبعة ص٩١ الرسائل: ديوان قانون 62

ص٨٨. الرسائل: ديوان قانون 63

للجهشياري. والكتاب الوزراء، كتاب ويف البلغاء، رسائل كتاب يف الرسالة تجد 64
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بن وأحمد الكتابة،65 صناعة فضل كتاب صاحب البلخي سهل بن أحمد ونذكر
الكتَّاب،66 أدب وكتاب البلغاء، طبقات كتاب صاحب األصفهاني يوسف بن محمد
محمد بن وأحمد الكتَّاب،67 مناقب كتاب مؤلِّف األهوازي الفضل بن محمد بن وأحمد
وغريهم. الكتاب،68 وصناعة الكتاب أدب صاحب ٣٣٧ه، سنة املتوىف املرصي النحاس
نستطيع أسمائها من ولكن عليه، اشتملت ما نعرف فلم إلينا، تصل لم الكتب هذه وأكثر
ديوان «قانون كتابه من منجب ابن أراده ا عمَّ االختالف بعض تختلف أنها نرجح أن
ديوان رئيس عليها يكون أن يجب التي األحوال عن الحديث يف كتابه فإن الرسائل»،
يف اختصاصه وعن عليها، حاصًال يكون أن يجب التي واملعارف العلوم وعن اإلنشاء،
كاتبًا عمٍل لكلِّ فجعل الديوان، يف الكتَّاب من معاونيه عن ذلك بعد تحدََّث ثم عمله،
وَمن خاصة، صفات له الواردة الكتب لتخريج يُستخَدم فَمن خاصة، مميزات له ا خاصٍّ
وهكذا. مميزات، له الديوان يف ناسًخا يكون وَمن خصائص، له اإلنشاء برسم يُستخَدم
والكتابة؛ الكتاب يف ُوِضعت التي الكتب عن يختلف الظن أغلب يف منجب ابن فكتاب
صورة فهو موظفيه، عن ثم الرسائل، ديوان نظام عن يشء كل قبل يتحدث ألنه

للقلقشندي. األعىش صبح كتاب وهو ذلك، بعد أُلَِّف الذي للكتاب ا جدٍّ مخترصة
َمن إىل «اإلشارة كتاب فهو منجب، ابن كتب من لنا بقي الذي الثاني الكتاب أما
فيه َل سجَّ الفاطمية، الدولة عهد يف الوزارة ويل َمن تاريخ كتاب فهو … الوزارة» نال
فهو أعمال، من يديه عىل تَمَّ وما به، َب لُقِّ وما توليته وتاريخ وزير كل اسم منجب ابن

الفاطميني. تاريخ عن تتحدث التي الكتب أهم من
ُعِرف كما بالشعر يُعَرف لم ولكنه الشعر، من مقطوعات عدة منجب والبن

قوله: ياقوت له وروى بالكتابة،

إط��راء ك��ل ع��ن م��ف��اخ��ره ج��ل��ت م��ن أف��ض��ل األرض م��ل��ي��ك غ��دوت ل��م��ا

ص٦٦. ج٣، األدباء: معجم 65

ص١٣٥. ج٥، نفسه: املصدر 66
ص٢٤٤. ج٤، األدباء: معجم 67

ص٢٢٨. ج٤، نفسه: املصدر 68
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وإن��ش��اء ن��ظ��م م��ن ال��ن��اس ي��ص��ن��ع م��ا ع��ل��ى ف��ي��ك ال��ن��ط��ق أدوات ت��غ��اي��رت

وقوله:

ال��س��اله��ي��ب وال��ج��رد ال��ح��رب أخ��و إال ب��ه��م��ت��ه ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة ي��ب��ل��غ ال
م��خ��ض��وب ال��خ��ط��ى م��ن وش��ي��ج ع��ل��ى ع��ان��ق��ه ال��ل��ي��ل م��ا إذا ح��ش��اه ي��ط��وى

كان الخامسة املائة شعراء أن من بالرغم الشعراء، بني يَُعدَّ لم منجب ابن ولكن
الرسائل، يف ُمكِثًرا الشعر يف ُمِقالٍّ كان أنه إىل يرجع ذلك ولعل اإلنشاء، كتَّاب من أكثرهم

مجلدات. أربعة عىل يزيد رسائله ديوان إن قيل: حتى
ياقوت ولكن ٥٤٢ه،69 سنة صفر من بقني لعٍرش األحد يوم يف منجب ابن وتويف
وليس وخمسمائة،70 خمسني سنة بعد رزيك بن الصالح امللك أيام يف تويف أنه إىل يذهب

الروايتني. إحدى نرجح تجعلنا التي النصوص من يشء أيدينا بني

قادوس بن الفتح أبو

الفاطمية مرص كتَّاب أقدر من شاعران كاتبان اإلنشاء ديوان يف الصرييف ابن مع كان
القايض بن محمود الفتح أبو الكفاء كايف املفضل الفاضل فهو األول أما وشعرائها،
بن األفضل عرص شاهد قادوس، بابن املعروف الدمياطي حميد بن إسماعيل املوفق
أي رزيك، بن طالئع الصالح امللك عهد يف تويف أن إىل الحياة به وامتدت الجمايل، بدر
اتجاهاتهم وعرف السادس، القرن من األول النصف يف وكتَّابها مرص شعراء عاَرصَ إنه
رسالته يف عنه يتحدَّث الصلت أبي ابن أمية نرى أن غرو فال والكتابة، الشعر يف الفنية
ووصفه الدرج.»71 يف كالدر النسيج، محكمة «أشعاره عنه: يقول العماد ونرى املرصية،
يصلنا لم ملوكهم.»72 عند ًما مقدَّ وكتَّابهم، املرصيني أماثل من «كان بقوله: ميرس ابن

ص٨٧. ميرس: البن مرص تاريخ 69
ص٧٩. ج١٥، األدباء: معجم 70

.٤٩ ورقة الخريدة: 71
ص٩٧. ميرس: البن مرص تاريخ 72
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رجال تراجم ُفِقدت كما حياته، ترجمة ُفِقدت فقد الشاعر، الكاتب هذا حياة عن يشء
أبي وصنوه زميله مع قصته املراجع بعض يف ُحِفظت فقد ذلك ومع الفاطمية، مرص
حتفه زميله يلقى أن يف سببًا قادوس ابن كان وكيف األنصاري، زبيد بن حسن عيل
قاله مما بالرغم قادوس ابن أن عىل تدل القصة هذه فإن قبُل، من ذكرنا ما نحو عىل
يحسد الُخلُق، ضعيف كان فإنه والنثر، الشعر صناعتي يف وكفايته فضله عن القدماء
انتصاره وهي عنه، القدماء يرويها أخرى قصة وهناك املهالك. يف بهم ويُوِقع زمالءه
كثري الجليس، بهجاء مولًعا كان الشاعر الصياد ابن أن ذكرنا فقد الحباب، بن للجليس
فانربى مقطوعة، ألف بلغت ذلك يف الصياد ابن مقطعات إن قيل: حتى بأنفه، الدعاية

قائًال: للجليس ينترص قادوس ابن له

تُ��َع��اب ل��ي��س��ت ال��ت��ي ال��ش��مَّ أن��وف��ن��ا ي��ع��ي��ب َم��ن ي��ا
اك��ت��س��اب73 ال��ش��م وق��رون��ك رب��ن��ا خ��ل��ق��ة األن��ف

قادوس ابن ُخلُق ضعف أن يف شك ال للجليس؟ ينترص قادوس ابن جعل الذي فما
أو الديوان، يف الشخصية مآربه إىل الوصول يف ساَعَده ربما الجليس أن م يتوهَّ جعله
الجليس بني كانت التي القوية الصلة تلك بحكم الدولة، مناصب من الديوان غري يف
ناحية من رزيك بن طالئع الصالح وامللك الجليس وبني ناحية، من الفاطمي والخليفة

البيتني. هذين ينشد كان ما أطماعه ولوال للجليس، انترص فلذلك أخرى،
السادس القرن يف الكتَّاب أماثل من كان قادوس ابن فإن يشء، من يكن مهما
اإلنشاء، يف كعبه وعلو مقدرته عىل تدل إنشائه من لنا بقيت التي فالرسائل الهجري،

ومنها: النحر، عيد يف الخليفة ركوب بمناسبة كتبه ما إنشائه فمن

وموجب الحرام، بيته إىل بالحج اآلثام دنس ماحي هلل فالحمد بعد، أما
الثواب ومضاعف الكرام، الهدى أئمة بمراشد عمل مَلن املعاد يف الفوز
كان مَلن الغفران ومخول واإلحرام، التلبية من به هللا أمر فيما اجتهد مَلن
محمد جدنا عىل هللا وصىل والغرام، الولوع شديد ونوافله الحج بفرائض

.٦٨ ورقة الخريدة: 73
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املؤمنني أمري أبينا أخيه وعىل وحرَّم، هللا أحلَّ ما َ وبنيَّ وأحرم، لبَّى الذي
األئمة وعىل ، وتجربَّ طغى َمن وحقر وكرب، رضب الذي طالب أبي بن عيل
وعظَّم، ف ورشَّ وكرَّم، وسلَّم املعتدين، وحتوف الدين، أعالم ذريتهما من
ووجب وجمت، فضائلها وكثرت وتمت، محاسنها كملت التي األيام من وإن
(كذا): سنة من النحر عيد يوم تأثرياتها، تسيطر وتعني صفاتها، عز تخليد
نهض ابتسامه، الصباح وأبدى حسامه، سل ملا الفجر أن قصصه من وكان
مني ميمِّ واالستبصار، العزيمة وأويل واألنصار، األولياء جموع يف الدولة عبيد
تبهر صفوًفا وتألفوا بسعادتها، ومستملني بأفنيتها، متربكني الزاهرة القصور
من فنونًا مستصحبني النارض، الروض زهر تألف تألفها ويخجل النواظر،
اللهب ملع من ملعها يغض األسلحة من أصناًفا ومستتبعني تروق، األزياء
العرص إلمام اإلخالص عىل النرص بألسنة والرياح خافقة، واألعالم والربوق،
وملا نوره، بالمع للتربُّك والتطلع لظهوره، تشوُّف عىل فأقاموا متوافقة،
اإلمامة أنوار وبدت وإرادته، إيثاره عىل األمور وجرت سعادته، شمس بزغت
والتمجيد، بالدعاء سجوًدا األنام َخرَّ البهية، املعظمة طلعتها وظهرت الجليلة،
ووزيره املؤمنني، أمري ركابه واستقل العبيد، بنو العبيد بأنهم واالعرتاف
مناره برفع لإلسالم وتكفل أوليائه، إنجاد يف هللا بنرص قام الذي األجل السيد
وناهد، الكفار أحزاب وناصل وجاهد، الدين حوزة عن وناضل لوائه، ونرش
ويتبع والطهارة، اإلخالص أويل تدبري الدولة وتدبري الوزارة، بأحكام يقوم
تقتضيه فيما الصواب بأحكام ويعمل أوامره، به تنفذ فيما املؤمنني أمري آراء
صغري كل يف اإلصابة ويتوخى والتدبري، السياسة ويحسن ومصادره، موارده
ويكفكف وإلمامه، — وعز جل — هلل ويخلص وكبري، العلوية الدولة أمور

وحسامه. لهذمه إعمال يف الجهد ببذل األعداء من
أمره، امتثال عىل متوافقة إثره، يف متتابعة والعساكر املؤمنني أمري وسار
الرب يف للناظرين الجند جنن وخيلت سحابًا، العجاج من السنابك رفعت قد
وترسع وأجلتها، مراكبها يف وتختال أِعنَِّتها، يف تموج املسمومة والجياد عبابًا،
يحاِول مَلن وتهدي إفراًطا، لوصفها املتعرض وتفيد نشاًطا، الرياح فتكسب
تسمع الحديد وأصوات بالتهليل، مرتفعة وأصوات واشتطاًطا، غلوٍّا مماثلتها
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وترض الصهيل، تزلزل األرض يرعب ويكاد الصليل، برتجمة النرص بشائر
74… املهيل كالكثيب صالبها وتغدو الهضاب، سنابكها

النيل: بوفاء بالبشارة قادوس ابن وكتب

بشكر فأوالها والقيم، األقدار متفاضلة فإنها لألمم، شاملة كانت وإن النعم،
يشرتك نعمة أحكامه، الغايات بإدراك تحكم واعتداد أعالمه، اآلفاق تنرش
وتلك الجماد، والصامت الناطق عىل بركتها وتبدو العباد، بها النفع يف
وتظهر املالبس، أحسن يف الجرز األرض به تربز الذي املرصي النيل النعمة
متربجة للعيان، ظاهرة الكنوز وترى والبسابس، القيعان عىل الرياض حلل
وتعاىل املوات، إلنشار سببًا جعله من فسبحان والعقيان، واللجني بالجواهر

إلخ.75 … واألقوات األرزاق مواد به َر ووفَّ الربكات، رضوب به ضاَعَف َمن

ينازع فال مرص، خصائص من هي سجالت من قادوس ابن كتبه مما مثالن هذان
اللون ولكن النيل، بوفاء البشارة يف سيما وال السجالت، من اللون هذا يف آَخر بلد مرص
الفاطمية، الدولة ترتيب من فهو النحر، عيد لصالة الفاطمي اإلمام ركوب وهو اآلَخر،
العقائد أن يف شكٍّا يدع ال مما الفاطمي، السجل يف الفاطمية العقائد تأثري رأينا وقد
الكتابة يف الفنية الصنعة هذه كله ذلك إىل أِضْف الشعر، يف أثََّرْت كما الكتابة يف أثََّرْت
قادوس البن رسالة من قطعًة العماد حفظ وقد الفاطميني، كتَّاب جلِّ عند رأيناها التي
السجلني يف ظهرت التي الفنية صنعته الرسالة هذه يف وتظهر معروف، ابن إىل كتبها

السابقني:

وقوادم يرشعها، جود وفرائض يبتدعها، مجد لغرائب الحرضة بقاء هللا أطال
للدهر هي التي أيامها وأدام جنابها، يطرق سعود ومسايف صعابها، يذلل

غمائم: املحل ويف تمائم،

ص٣٢٦. ج٨، األعىش: صبح 74
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ع��ات��م ال��ن��وائ��ب ظ��ل��م م��ن وال��ده��ر ف��خ��ره��ا ت��وض��ح األي��ام م��ن غ��رر
وس��م��ائ��م غ��م��ائ��م راح��ت��ي��ه ف��ي وت��ج��م��ع��ت ال��ن��دى ت��م��ل��ك��ه م��ل��ك
دائ��م غ��ي��ث وه��و ي��ق��ل��ع وال��غ��ي��ث م��م��رع روض وه��و ي��ج��دب ف��ال��روض

صواعقها، وعدت بوارقها، رعدت قد سحاب تلك بينهما، ما وشتان
عىل جدة تزيد الحرضة ومكارم زهراته، وتضوع نباته، يجف وروض
مزار وتزور نهاًرا، الشمس تباري فهي املدار، الفلك فعل وتماثل التكرار،

رساًرا: الطيف

أق��م��اًرا ال��ع��ال ف��ل��ك ف��ي ف��ط��ل��ع��ن م��س��ت��ورة أه��ل��ة ب��غ��ي��ر م��ن��ن
م��ن��اًرا76 ال��س��م��اك ف��وق ل��ه رف��ع��ت وم��ن��اس��ب وم��ن��اق��ب وم��واه��ب

من حرض الصالح امللك إن وقيل: املحرم، سابع يف ٥٥١ سنة قادوس ابن وتويف
ووافق األقدام.77 مسجد عند تربته إىل جنازته يف ومىش عليه، للصالة مرص إىل القاهرة
طويلة قصة روى املقريزي أن غري النحو، هذا عىل قادوس ابن وفاة تاريخ عىل العماد
عىل وثقل ٥٢٦ه، سنة شأنه عظم ملا الحافظ وزير األزمني يانس الفتح أبا أن فيها زعم
الخليفة، حاشية عىل وقبض يانس فأعجل اآلَخر، عىل التدبري يف منهما كلٍّ أخذ الخليفة
فاشتدَّ وقتلهما، قادوس ابن الفتح وأبو الفخر أبو الدعاة وداعي القضاة قايض ومنهم
سنة ُقِتل قادوس ابن أن إىل ذهب إنه أي وزيره.78 سمِّ عىل وعمل الحافظ عىل ذلك
قادوس ابن أن عىل تُجِمع تكاد األدلة فإن الرواية؛ هذه يف املقريزي وهم وقد ٥٢٦ه،
عيل أبي مع قادوس ابن قصة أن ذلك من رزيك، بن طالئع الصالح امللك عرص شاهد
الخالف وهذا وأبيه، الحافظ بن حسن بني الخالف يف كانت األنصاري زبيد بن حسن
قتل بعد إال الديوان يف َما يتقدَّ لم الزبري ابني أن نعلم ونحن ٥٢٦ه، سنة بعد نشأ
هجاء روينا وقد التاريخ، هذا قبل الدولة يف ذكر لهما يكن لم بل ٥٤٩ه، سنة الظافر
بعد أي الظافر، مقتل بعد كان الهجاء هذا أن هذا فمعنى الزبري، البن قادوس ابن

.٥١ ورقة الخريدة: 76
ص٩٧. ميرس: ابن 77

ص٢٧. ج٣، املقريزي: خطط 78
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كان رزيك بن طالئع الصالح امللك أن يحدثنا العماد أن ذلك ومن أيًضا، ٥٢٦ه سنة
التي املقطعات هذه الصياد ابن فأنشد الحباب، بن الجليس بأنف الصياد ابن يغري
حرض قادوس ابن أن ذلك من فنفهم قادوس، ابن إال يسكته ولم مراًرا، إليها أرشنا
الفاطمي العاضد الخليفة أن خلكان: ابن رواه ما ذلك إىل أِضْف الصالح، امللك عهد
رواية نؤيِّد فنحن وإذن اإلنشاء، ديوان يف الخالل بن املوفق مع قادوس ابن أَرشَك

٥٥١ه. سنة تويف أنه ميرس، وابن العماد
كان الذي األنصاري زبيد بن حسن عيل أبو فهو الثاني، الكاتب الشاعر أما
العماد وصفه فقد الكتابية، صفته أما شاعًرا، عنه ثْنا تحدَّ وقد قتله، سبب قادوس ابن
حسنه يدل ما نثره «ومن أخرى: مرة وقال املكاتبات،79 ديوان يف املقدَّمني من كان بأنه
ناصية ملكوا الذين الكتَّاب من األنصاري عيل أبو كان ا، وحقٍّ فرنده.»80 رونق عىل
من ويختار له، خصص فيما اللفظ يضع فكان باأللفاظ، الترصف عىل واملقدرة اللغة
عند رأيناها التي األخرى الخصائص التزامه مع قصده الذي املعنى يناسب ما األلفاظ
من ظهرت كما النثر يف األنصاري عيل أبي مواهب ظهرت هنا ومن الكتَّاب، من غريه
مرض: من بالشفاء يهنِّئه له صديق إىل كتبها التي الرسالة هذه اقرأ الشعر. يف قبُل

حلَّ الرسائر، وخلصت الضمائر، ووصفت االعتقاد، وصحَّ الوداد، قدم إذا
واملتحابان اإليثار، عىل املتعاقدان وصار النسب، أخوة محل املكتسب، اإلخاء
وتلك ، ورضَّ نفع فيما ومتشاركني ، ورسَّ ساء فيما متساهمني الدار، بُْعد عىل
وروح جسمني، عىل ُقسَمْت كنفس وإياها فإني موالي، حرضة وحال حايل
ني رسَّ فقد برؤها وأما وأزعجني، مىض فقد آملها فما شخصني، بني ُفرَِّقْت
مًعا، خلتني عىل هللا فشكرت بها، كان ألم من إباللها خرب وعرفت وأبهجني،
الرشاب، يكدر ما أالقي فكنُت تألُّمها، أعلم أنني أحدهما اجتَمَعا: ونفعني
الدنيا وأرى املريض، يجد ما الصحة حال عىل وأجد األهداب، تالقي ويمنع
عند به ومعرفتي حلوله، عند بربئها علمي واآلَخر البغيض. بعني إيثارها عىل

ونزوله.81 بساحتها تخييمه

.١١٠ ورقة الخريدة: 79
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بمولود: صديقه يهنِّئ له واقرأ

اململوك وأخذ األسعد، بالطالع املستقبل األمجد، بالقادم السارة البشارة وردت
اآلالء، بجزيل املغمورين الوالء، يف املخلصني األولياء حظ بأوفر املرسة من
نامية العدد، وافرة األمد، مديدة املالكية األيام تخليد سبحانه هللا وسأل
مخوف الجياد، صهوات ممتطيًا بقدومه املبرش هذا يرى حتى والولد، األهل
البالد وتخص األعداء، سطوته وتخاف اللواء، وراءه يخفق الجالد، يوم الشذا
اإلسالم عن أمجاًدا أوالده من وترى مناقبه، بذكر األسماع وتشنف بقواضبه،
نغم وتسمع األماني، أقىص تبلغ زالت ال سادة، البالد المتالك وأمالًكا ذادة،

والداني.82 القايص عىل ظلها وتمد التهاني،

بغريق: العزاء يف رسالة من القطعة هذه له اقرأ ثم

تحت واملقام الحصباء، ومالقاة الجرباء، سهك عن هللا نزََّهه لقد لعمري
الحدث يف يذل أن عن ورَفَعه البعض، عىل بعضها وانطباق األرض، أديم
وكرًما، جواًدا شبهه يف رضيحه فجعل عرنينه، العثري يف ويعفر جبينه،
استسقى فإذا الدأماء، فوقه وتغطمط املاء، فتضمنه وشيًما، محاسن ورضيبه
تتفرَّع بحيث الزاخر، واللج الوافر، البحر يف فهو الرتاب، واستسمح السحاب،

ناهل.83 كل ويرد املناهل،

اللفظ من فينتقي صناعته، يجيد فنَّانًا األنصاري عيل أبو كان كيف رأيت فهل
عىل يحسده قادوس ابن رأينا أن عجب فال وأجملها؟ أسماها املعاني ومن أجوده،

حتفه. إىل به أدَّْت التي املكيدة فَدبََّر منافسته، ويخىش مهارته،

.١١٥ ورقة الخريدة: 82
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الخالل بن املوفق

بابن املعروف محمد بن يوسف هو الفاطمية مرص يف اإلنشاء ديوان ويل َمن آِخر ولعل
ناظرها، وإنسان مرص ناظر «هو بقوله: العماد وصفه وقد باملوفق، ب امللقَّ الخالل،
ويذهب يشاء.»84 كما يكتب الرتسل عىل قوة وله اإلنشاء، إليه وكان مفاخرها، وجامع
استَمرَّ وأنه الحافظ، أيام يف بمرص اإلنشاء ديوان صاحب كان املوفق أن إىل خلكان ابن
املباِرش األستاذ الخالل بن املوفق ويَُعدُّ الفاطمية.85 الدولة عهد آِخر إىل مرتبته يف
بني ومثل اإلنشاء، ديوان إىل الفاضل القايض وفد كيف روينا وقد الفاضل، للقايض
الحماسة ديوان ينثر أن املوفق منه طلب وكيف يديه، بني وتدرََّب والَزَمه، املوفق يدي
يف الرفيعة الدرجة هذه وبلغ الرتسل، فنَّ الفاضل القايض أجاد أن إىل أخرى، بعد مرة
طعن أن إىل اإلنشاء بديوان الخالل ابن يزل «ولم خلكان: ابن يقول لذلك الفن؛ هذا
يرعى كان الفاضل القايض إن ويقال بيته. يف فانقطع الحركة، عن وعجز السن، يف
أحد الخالل وابن إليه.»86 يحتاج ما كل عليه يُجِري فكان والتعليم، الصحبة حق له
رزيك) بن الصالح بحرضة (أي بحرضته «ووجدت فقال: اليمني عمارة ذكرهم الذين
صاحب الخالل بن واملوفق الحباب، بن املعايل أبا الجليس الشيخ األدب أهل أعيان من
الزبري، بن الحسن محمد أبا واملهذب قادوس، بن محمود الفتح وأبا اإلنشاء، ديوان
بأوفر اإلنسانية والرياسة النفسانية الفضائل يف ويرضب إال أحد الحلبة هذه من وما
أيدينا، بني التي املصادر تُجِمع تكاد إذن فيصيب.»87 اإلشكال شاكلة ويرمي نصيب،
وعىل والفضل، الهمة علو من جانب عىل كان أنه الخالل بن املوفق عن ثَتْنَا حدَّ والتي
مرة؛ لثاني الوزارة شاور بوالية كتبه سجل إنشائه من حفظ وقد الرتسل، فن يف براعته

فيه: جاء رضغام، عىل انتصاره بعد أي

أن ويسأله هو، إال إله ال الذي هللا إليك يحمد املؤمنني أمري فإن عليك، سالم
آله وعىل عليه هللا صىل املرسلني، وإمام النبيني، خاتم محمد جده عىل يصيل

ص٤٠٧. ج٢، خلكان: ابن 84
ص٩٦. ج١، األعىش: صبح كتاب يف القلقشندي أقوال من أيًضا يُفَهم ما وهذا نفسه، املصدر 85
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الرغائب مانح هلل فالحمد بعد)، (أما تسليًما. وسلَّم املهديني، األئمة الطاهرين
والشقاق بالغدر كلفت عصبة كل ومِذلُّ ومزيلها، املصاعب وكاشف ومنيلها،
وراد إليه، سهمه فوق إذا الكائد كيد وعاكس عليه، بغى َمن نارص ومذيلها.
ومسني وأوابها، برقيها أجدر هو َمن إىل املراتب ومرتجع أربابها، إىل الحقوق
نائي ومدني أبوابه، وفتح طرقه بتمهيد الرتب ومسهل أسبابه، بتيسري الخري
الخطب ومتدارك املغيب، بعد الشمس ومطلع واغرتابه، نفوره بعد الحظ
والسكون، الحركة ومسبب ويكون، كان ما مبدع القريب. بالفرج أعضل إذا
تََشاءُ َمن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل التعسري. مسهل التدبري، محسن
إِنََّك ۖ اْلَخرْيُ ِبيَِدَك ۖ تََشاءُ َمن َوتُِذلُّ تََشاءُ َمن َوتُِعزُّ تََشاءُ ن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِزُع
باالستعالء املؤمنني أمري أولياء اختصَّ الذي هلل والحمد َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ
التأييد من وآتاهم األمور، ومصاعب الخطوب جوامح لهم وذلََّل والظهور،
ومكَّنَهم أطرب، قصصه أورد إذا غريب كل من وأنالهم مستغرب، بديع كل
أحمد لهم وضمن واإلبداء، اإلعادة يف بعناياته وشملهم األعداء، نوايص من
أفضل األيام صحائف يف لهم ثبتت التي األفعال إىل وأرشدهم العواقب،
أنه كما التمام، غاية وتم زالله راق ما إىل املؤمنني بأمري وهداهم املناقب،
دولته عن املجاهدة يف ويمدهم ومآله، ثوابه وحسن سبحانه، هللا لرضا كان
دجى أفئدتهم عن يجلو بما اليقني، أنوار من ويحظيهم والتمكني، بالتأييد
والتعظيم، التفخيم حلل يف اإلمامة خصائص ألفهامهم ويُظِهر البهيم، الشك

العليم. العزيز بتقدير املعاد يف منجاة الطاعة خلوص أن ويريهم
أعالًما وأقامهم الهادين، األئمة النبوة دوحة من استثمر الذي هلل والحمد
رشف املؤمنني أمري وورث الحقائق، بتبصريهم َ وبنيَّ الدين، محجة يف مرشدة
مَلن وقىض وآياتهم؛ معجزاتهم وجامع غاياتهم، محرز وجعله مقاماتهم،
واعتصم بطاعته، َك وتمسَّ وآالئه، نعمه بسابغ واشتمل فنائه، بظل التَحَف
َفْضُل ﴿ٰذَِلَك كريم، رضوان مقام يف والحلول املقيم، النعيم يف بالخلود بوالئه؛

اْلَعِظيِم﴾. اْلَفْضِل ذُو َوهللاُ ۚ يََشاءُ َمن يُْؤتِيِه ِهللا

يقول: ثم

والرفع والقبض، البسط مقاليد إليك فوض فقد إليك، ألقاه فيما هللا وراقب
والرصف، والترصيف والتولية والوصل، والقطع والعزل، والوالية والخفض،
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واإلذالل، واإلعزاز والتنويه، واإلخمال والتنبيه، والغض والوقف، واإلمضاء
واإلرغام، واإلنعام والزيادة، والنقص واإلعادة، واإلبداء واإلجمال، واإلساءة
مردود، إليك فهو األنام، مطالب وتقتضيه األيام، تصاريف تحدثه ما وكل
وأسواقه، مواسمه وإقامة رواقه، ومد العدل وأما معدود. بنظرك علق وفيما
عوادي وكف وأقضيته، أحكامه عىل واالعتماد محجته، واتباع واإلنصاف
شعار وإظهار والتسالم، التصاحب قصد عىل األمر وحمل واملظالم، الجور
وفتح الهادية والدعوة املتحاكمني، الرشع إىل املتداعني إنصاف يف الدين،
واألموال املؤمنني، كافة من بها يتمسك َمن وإعزاز للمستجيبني، أبوابها
وزارتك تقليد يف محرر ذلك فكل وأدانيها، أقاصيها واألعمال فيها، والنظر

إلخ.88 … وأكمل به العمل عىل حافظ َمن أوىل وأنت األول،

من غريه تبعه ما الخالل بن املوفق تبع كيف نتبنيَّ أن نستطيع القطعة هذه فمن
استطاع كيف نتبنيَّ ثم قبُل، من ذكرناها التي الفنية الخصال من الفاطمية مرص كتَّاب
إليها ليضيف كتابته؛ سلك يف وينظمها العلوم، بعض مصطلحات يستغل أن املوفق

الصناعة. يف قوة
كبري عدد شأن ذلك يف شأنه أيًضا، شاعًرا كان بل فحسب، كاتبًا املوفق يكن لم
أيًضا، نثره يف تظهر التي البديعة الصنعة هذه شعره يف ويظهر الفاطميني، الكتَّاب من

قصيدة: من يقول فهو

ح��وال��ي ب��ال��وص��ال م��واق��ف وح��ل��ت خ��وال��ي ب��ال��ع��ذي��ب ل��ي��ال ع��ذب��ت
ال��س��ال��ي وت��س��ت��ه��ي��م ال��ح��ل��ي��م ت��ص��ب��ي ذك��ره��ا ت��ق��ض��ي ل��ذاذات وم��ض��ت
ال��خ��ال ب��ح��س��ن ال��خ��ال��ي ال��ص��ب��وة ف��ي ف��أوث��ق��ت ال��خ��دود م��وردة وج��ل��ت
ه��الل89 ف��رع ال��ب��در ك��ذاك ص��دق��وا أص��ل��ه��ا ه��الل ب��ن��ي س��راة ق��ال��وا

أن ذلك القرص؛ شعراء من شاعر صلة قطع سبب كان أنشده بيتًا أن روي كما
— املعروف األندليس هانئ ابن الشاعر ساللة من وكان — هانئ بن القاسم أبا الشاعر

ص٣١٠. ج١، األعىش: صبح 88

ص٤٠٨. ج٢، خلكان: ابن 89

374



اإلنشاء ديوان كتاب

الشعراء تقدَّم أن املواسم بعض يف فاتفق حقًدا، له هذا فأضمر الخالل، ابن يهجو كان
الخليفة فسأل وأجاد، فأنشد هانئ، ابن إىل النوبة وانتهت الخليفة، يدي بني للنشيد
يف ويبالغ عليه، يثني أن إال يسعه فلم هانئ، ابن قصيدة يف رأيه الخالل بن املوفق
شاعر األندليس هانئ ابن إىل انتسابه إال به يمت ما له يكن لم ولو قال: ثم وصفه،
دخول عند الضجر منه أظهر بيت لوال مآثرها، وناظم مفاخرها، ومظهر الدولة، هذه
الخليفة وأَبَى إنشاده، من املوفق َج فتحرَّ هو؟ ما الخليفة: له فقال البالد. هذه جوهر

الفاطميني. األئمة فيه هجا بيتًا الخالل ابن صنع ذلك أثناء ويف ينشده، أن إال
وتويف عقوبته.90 يف يُفِرط وكاد الشاعر، صلة وقطع الخليفة، عىل ذلك فعظم
من وخمسمائة وستني ست سنة اآلخرة، جمادى من والعرشين الثالث يف الخالل ابن

الهجرة.91

الناثر اليمني عمارة

أنه عنه يُعَرف ولم الرسائل، ديوان ال عمَّ من يكن لم اليمني عمارة أن من الرغم وعىل
لنا، ُحِفظت التي اإلخوانية رسائله يف نلمس أن نستطيع فإننا األمراء، ألحد كاتبًا كان
بمرص شعره يف عمارة تأثََّر وكما الدواوين، كتَّاب عند ُعِرفت التي الكتابة خصائَص
الكتاب من الفصل هذا ونختم نثره. يف كتَّابها وأثر مرص أثر ظهر فقد وبشعرائها،
بأكملها؛ ننقلها أن رأينا وقد أسوان، عىل ويل له صديق إىل عمارة أرَسَلها طريفة برسالة
صوًرا أوردنا التي الرسمية السجالت يف نجدها ال وطرائف فنية، صنعة من فيها ملا

عمارة: كتََب قبُل. من منها

ال��دي��ار وم��ن��ك م��ن��ا ت��ن��اءت أو ع��ت��ب وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ن��ا ج��رى إن
غ��زار ش��ه��دت ال��ت��ي وال��دم��وع م��ق��ي��م ع��ه��دت ال��ذي ف��ال��وداد

ص٤٠٩. ج٢، خلكان: ابن 90
نفسه. املصدر 91
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بأليم الكتاب، هذا أستفتح أن موالي، حرضة بقاء هللا أطال عزمي، كان
وأسدِّد القوارص، أعنة وأقيم يُستَطاب، ال بما الخطاب من وأشحنه العتاب،
وارتجاله، رويته بني وأجمع ورجاله، التوبيخ بخيل وأجلب الخوارص، أسنة
قبل السالم قلت ثم بمواكبه، والرب بمراكبه، البحر له يضيق تعنيًفا وأجهز
عىل وحفاظي لعهدك، حفظي عطفني ثم املالم، من أوىل واملالطفة الكالم،
أنفي، وخزَما كفي، لزَما حتى فالطفاني سموءيل، ووفاء أويل، وشافع ودك،
وكتابي إليك، الشوق بذكر التشبيب إىل عليك، الوجد نار شب من فعدت
ال لفقدك، وأسف ببُْعدك، مصدوع وقلب بودك، مملوء صدر عن صادر هذا
جناية وجهه عىل لبانت لك َر تصوَّ لو وغرام باطنه، يخفى وال قاطنه، يظعن
ومكاتبتك مغروسة، القلب يف صورتك أن وَلعلمت االحرتاق، ومراسم الفراق،

ومطرحه: ناظري ومرمى ومرسحه، خاطري شغل وأنك محروسة، منه

س��ف��وان ال��ه��وى ج��م��ع ول��رب��م��ا م��رق��ع م��ن ل��ي س��ف��وان ح��ب��ذا ي��ا

ومباكرتك: ومراوحتك ومذاكرتك، محارضتك ليايل حبذا بل

ال��رق��اق ح��واش��ي��ه��ا ف��ي زم��انً��ا ن��ع��م��ن��ا ول��ك��م ل��ن��ا وأي��اًم��ا
وث��اق ف��ي ع��نَّ��ا ال��ده��ر ك��أن ع��ي��ش غ��ف��الت ف��ي ن��ح��ن ل��ي��ال��ي

التسوق، سقيم ال التشوق، صحيح عىل مقصور فصل موالي يا هذا
يف النمري املاء من وأعذب مخاطبتك، يف الضمري من ألذ والكاف وخاطرك،
من نفيس يف ما إىل وأعود مخيلتي. وودق دخيلتي صدق تعلم مكاتبتك،
أعىص يا وفائك. عدم من والتألُّم جفائك، من والتظلم سبابك، بل عتابك،
مضت الهزيمة، وطويل العزيمة قصري يا بل الجلمود، من وأقىس العود، من
النفس شيمة وال األريحية، ريح فيها تهزك لم دهور، عندي هي شهور لك
مكاتبتك من قطعت الغري، الحسب وال األبي املنصب استفزك وال املرضحية،
أن منك أرىض كنُت فقد باسمي، الناس إىل كتبك يف تلفظ فال رسمي،
وأخرى سلطانية، كتبًا لك رأيت ولقد البسملة، فوق ال الحسبلة تحت أكون
كنانة وأنا هذا بيانها. عىل الوقوف قبل عنوانها، من اسمك فقبلت إخوانية،
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اسمي وأظن فيك، من سمع بما فيك واملتهم ومرك، حلوك وخزانة رسك،
عذًرا لك أعلم ولست األبصار، عمى ليكون خمسيه لحذفت بسمعك، َمرَّ لو
واملنشا، البلد طينة تكون أن إال إليه، تحاملك وأنسب عليه فعلك أحمل
بني وتعادي العقارب، تنبت التي الطينة فإنها غيش، ما منها فؤادك غيش
وسياسة أعالمها رياسة منتهى إليهم والكنز الزبري آل أن تعلم وأنت األقارب،
من إال منهم َمن وصيفها، شتاؤها ورحلتي وضيفها، سيفها ونحلتي أقالمها،
العداوة، ويخفون املودة يبدون توخيه، يف أنباطية ألخيه، أسباطية عداوته
يف وال حيلة، دفعه يف لهم ليس ما وهذا البداوة، جفاء وفيهم حارضة أهل
بأهوائهم وامتزج سمائهم، ونسيم مائهم، يف جرى طبع ألنه وسيلة؛ منعه
أنساب، راسخ من لك هنا كم يديك، عىل واحسب إليك، فخذ وإال أهوائهم، من
أو صميم. وكرم عميم، وفخر قديم، ومجد أديم، وصحة أحساب، وشامخ
من والذمة الخائف، وأمان الرشيد، ومقر الطريد، مأوى بهم أسوان ليس
وشعلة فدح، إذا األمر وسداد انفتح، إذا الثغر سداد هم ثم الحائف، الدهر
والفاصلون الوفر، عىل إال العاملون مدح، مَلن الصدق وعنوان قدح، إذا الزناد

والكفر. اإلسالم بني
ومالكمتك، ومشاتمتك ومواصمتك، مخاصمتك إىل موالي يا وأرجع
ومخاطبة مواتية، غري مكاتبة هذه عبدك، من والكف عندك، من والعرض
إىل انتهى إذا بموالي وكأني معارشة، وسوء ومقارشة، والنواتية، الني الحمَّ

وأنَشَد: تمثََّل الحد، هذا

ب��ب��ال��ك خ��ط��رت أن��ي س��رن��ي ل��ق��د ب��إس��اءة ن��ل��ت��ن��ي أن س��اءن��ي ل��ئ��ن

وال بضوئك، هداني وال بنوئك، هللا سقاني ال فأقول: أغضب أن أأمنت
السوء تثنية فهمت عنها، ُحِذفت إذا والهمزة أسوان من فإنك بسوئك، بالني
كان فإن الكنيف، عليها وفتحت التعنيف، إليها جلبت الذي وأنت منها،
وال — املحدثة الرياسة كانت وإن وأرداك، بك هوى فقد أعداك، البلد هوى
خالك، وفالن إخالك، فما وفائك، وحسن أصفيائك، عن ألهتك — دالها أكرس
منك اشتفى قد موالي يا أجدني يعرفك. َمن وتنكر ينصفك، َمن تجفو
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أوزارها، الحرب ووضعت نارها، الفتنة وأخمدت رضمي، عنك وانطفأ قرمي،
ثمينها. صفقة وأخذت جبينها، عن املسألة وسفرت

وإتمام وشكرك، حمدك إىل وتربعي ذكرك، حسن إىل عي ترسُّ أوان وهذا
هذا وأما بقائك، بطول والدعاء لقائك، إىل الشوق ذكر من عنه أعرضت ما
صدرك، وطهارة قدرك، وجاللة القط، له ما وهدر ساقط، هذر فهو الكالم
وحسن ونفسك، قومك ورشف وسؤددك، ودادك وخالص اعتقادك، وجميل
قوية املكان، ثابتة قلبي من مكاتبتك بأن علمك عىل يحملني وأمسك، يومك
جهًال، ولبست علًما، وسلبت مهًال، سقيت للنفس لقلت ذلك ولوال األركان،
والبيوتات املحرمة، األعراض عىل الجرأة هذه ما سهًال، وعدمت حزنًا، ووجدت
تطمحني؟ َمن إىل عيناك وعميت تسمحني؟ بَمن يداك بخلت أتعرفني املكرمة!
العجل، يستفزك فال الريث يرعك لم وإن الخجل، َفْلينهك الوجل، يَِقك لم إن
بل مرعية، واجبة أهلها ورتبة الرشعية، األحكام رتبة هذه أن تعلمني أما

واألطراف. األوساط يف الكلمة ونفاذ واإلرشاف، النظر رتبة
األموال يف وبسطها القضاء، أحكام عن يده قبض موالي أن بي واتصل
بساط بعض وطوى نفسك، نشاط من حدَّ الكسل كان وإن واإلمضاء،
ال فهمك، عىل الشك يعرتض أو وهمك، يف تغلط أن أعيذك وأنا أنسك،
ملك الكراء يف زاد َمن فإن النعمتني؛ وأكمل الخدمتني، أجمل ذهبت تقل
مرآة عىل أجلوهما أنا فها الخدمتان: وأما واملضمار، الشقراء وهذه الدار،
الرشيعة أما شافية؛ وهي فضلك بصرية عىل وأعرضهما صافية، وهي عقلك
مرتوكة، حدودها الرتاقي، يف روحها ومريضة الراقي، عدمت ملسوعة فهي
أديمها، نفل وقد منكوسة، وأعالمها مطموسة، ومعاملها مهتوكة، وحرماتها
لفظ يف الزهادة، وقعت حتى بردها، وبيل وردها، وعفي قديمها، ونيس
ودرى، قرأ َمن إال يتواله ال القضاء وكان اآلذان، عىل األذان وثقل الشهادة،
بالعطايا، يده وبسط وتطلع، الكمال إىل وتشوق وتضلع، املعارف من وشبع
من به هللا قىض ملا وقتنا يف القضاء صار وقد الخطايا، عن رجله وقبض
شعارهم عرًضا، يصون ال َمن عىل معروًضا قرًضا، بذل مَلن مبذوًال مقتنا،
الرشا اشتقاق أن يعرفون والعمامة، اللحية وعرض والقامة، السبال طول
األمصار يف الرشع حال هذه والنشوة. النشا بني الفرق وينكرون الرشوة، من
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البستي: الفتح أبو قال كما فهي أسوان فأما الشاسعة. واألقطار الواسعة،

ع��ي��ن س��خ��ن��ة وه��ي ب��س��ت ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ي��ح��اس��دك��م ك��م ب��س��ت أك��ت��اب
ح��ن��ي��ن ح��رب ق��وم ي��ا ب��ي��ن��ك��م ف��ك��م ت��ط��ل��ب��ون��ه م��ا ف��وق ح��ن��ي��ن وخ��ف��ي

أحد من ما تستطرف؟ ونازلة تعرف، ال غريبة أسوان أحكام يف وهل
املزر عىل املعربدين يصفع والوايل والتمر، الزبيب عىل السلف يعرف وهو إال
لليمني املصحف وإحضار الناموس، إقامة من مسرتيح حاكمها والخمر،
«وإال الحمال ويمني املاء»، من شرب يف يغرق «وإال التجار يمني ألن الغموس؛
عياله، عىل فالكلب «وإال يقول: والعشار بالظما»، عيذاب صحراء يف عذبت
ورض قفاه، الوايل لصفع «وإال يقول: والسفساف خاله.» أخت عىل والحمار

فاه.»
وهي جمالها، عليك وعرضت حالها، لك رشحت قد موالي يا الخدمة هذه
مملوءة وذنوب بالعيوب، محشوة وعيبة زبد، صفوه ومورد زبد، كلها زبدة
املال أن تعلم فأنت األعمال، يف والبسطة األموال، يف الترصف وأما بالذنوب.
وكنت بخطابه، واختصك ركابه، يف أخالك أن إىل العايل املجلس من بلغك
من ووعدك عليك، وخلع إليك ونظر فتبسطت، ومنقبًضا فتنشطت، متكسًال
وقايض ثغرك وحاكم أنك افرض ثم وتنويه، تأمله ما فوق والتنويه، الصيت
ومت بالهدية، أنت وأدليت بالدنية، القايض فأدىل الوايل عىل قدمتما مرصك
الجمال أن تعرف وهللا هنالك داره. إىل قدمت بما ومتت بوقاره، الوايل عىل
من أمكن اإلحسان صاحب وأن الشمال، فضل اليمني وإىل املال، بخدمة
والسامع، للناظر وبرزتما الجامع، مسجد جمعكما لو ثم الطيلسان. صاحب
األعوان بك وأطافت الوزان، إىل واملؤدين والخزان، بالعمال مجلسك َالمتأل
تجد ولم والجوازي، الرواتب أرباب بك ْت وحفَّ الديوانية، والنوَّاب السلطانية
ذلك روا وأخِّ وارفعوه، هذا قدموا وقلت يجازي، أو يراجع َمن قولك من
إال تختص، ومقصورته يغتص، مجلسه يكن فلم القايض وأما واصفعوه.
رجله وأعرج عمه، ظلمه ويتيم والحوامل، واملرضعات واألرامل، باليتامى
القايض ثم بخرة؛ وكوادمهم نخرة، عظامهم ومشايخ مفلوجة، ويده مخلوجة،
املشيد. والقرص العرص صاحب نائب وأنت الصعيد، حكم نائب — هللا أيََّده —
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ب��م��ح��م��د ي��ؤم��ن��وا ل��م وإن ن��ص��ارى أن��ه��م ال��دواوي��ن أرب��اب ض��ر وم��ا
ال��ي��د ع��ن ف��ض��ًال األك��م��ام ع��ن دف��ع��ن��ا ع��ل��ي��ه��م س��الًم��ا رم��ن��ا إن ن��ح��ن وه��ا

أطربت، فهمت إذا بك وكأني انتحال، غري من الحال، صورة وهذه
يا وأريد فاغتبطت. حظك مقدار وعلمت وربطت، فيها ما عىل يدك وشددت
نارك يف وأشوي الذنب، هذا يف مرزأتي أربط الجنب، بهذا أصطادك أن موالي
إىل وأجريت الراية، هذه نصبت ما فألمر رمكتي. شوقك إىل وأجلب سمكتي،
ما بكثرة محيط علمك رققت، صبوح وعن وحققت، وجازفت الغاية، هذه
وليس األنام، عن فضًال الغمام، سؤال عن نفيس وغنى أخلف، ما وقلة أتلف،
اللجة ركب قد يعذر، ال والحجاز اليمن أهل من سائل بل مبذر، ألني للتوسع
قريض، صون أفأصون جنابي، ونزل بابي، وقصد الغرباء، والقفرة الخرضاء،

عريض: وأبذل

وي��ب��خ��ل ال��رج��ال ال��ب��خ��ل ع��ل��ى ي��ل��وم ش��اع��ر ب��ال��ل��ؤم ال��ن��اس أح��ق وإن

مخرب، أصدق كثرتها يف فأنت الوافية، وعدتي الضافية، حاشيتي وأما
فمرضت، تصح أن ورجوناها وعرضت، الغز محنة طالت وملا معرب، وأفصح
خاطري، يف خاطر أكرم فكنت فكري، وخزانة ذكري، كنانة إىل رجعت
الذي للجاري خروجاتي بعض إليك وسريت لناظري، يمثل وجه وأحسن
ُقِرن إذا حقري كرمك، جنب يف يسري ومبلغه ناره، وخمدت أنهاره، جمدت

بهممك.

اخ��ت��ي��اري وق��ع ال��ورى م��ن ع��ل��ي��ك ول��ك��ن ح��س��ن م��ن األرض ف��ي ف��ك��م

البعيد، املرمى لهو هذا إن الصعيد، وآِخر الفسطاط بني كم تقل وال
ما لقرصت رشبه، باألعداء ويكدر رسبه، ينده ن ممَّ عندك أني أعلم كنت فلو
أنت إذ مسالكه؛ سهلت قد أمر هذا قلت ولكني بذلته، بما وبخلت أطلته،
وإبرار عليك أقسمت وقد مجهودك، بعض جودك من يقبل وغريي مالكه،
باعك، قصور عنك واتركي عمارة، يف سامحيني األمارة: للنفس إليك، القسم
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السماء، وسقف الخاطر، ضمري بل الناظر، سواد هذا فإن طباعك، وجفاء
الرسول: يد يف وبالسؤال الحصول، إىل آَل وقد بالوصول وكأني املاء، وعذب

ت��ق��دم ق��ال��ت ب��ال��م��ع��روف ه��م إذا م��ح��م��د ج��ن��ب��ي ب��ي��ن ن��ف��ًس��ا إن أال
ف��ت��ن��دم ت��ف��ت��ك ال خ��ذه��ا ال��ج��ود م��ن ف��رص��ة ع��ن��د ل��ه ق��ال��ت ط��ال��م��ا وي��ا

انتهيت حيث وأقف دهًرا، أعده وأنا شهًرا، الرسول أجلت قد موالي يا
خبيث، غريم والوقت حثيث، سائق الحاجة فإن أنهيت، ا عمَّ الجواب وأسأل
هذه أن ولوال بالتطول، املشفوع والطول بالتفضل، املعروف الفضل ولرأيك
كرمك لسألت ل، يتأوَّ ال قابل عىل واردة ل، يتقوَّ ال قائل عن صادرة الرسالة

النصري.92 ونعم هللا وحسبنا التقصري، من فيها ا عمَّ العذر بسط عن

وأغراض فنون عدة بني تجمع الطول، يف إرسافها من الرغم عىل الرسالة فهذه
األقطار كل يف للهجرة الثالث القرن منذ النثر َم تقدَّ ولكن الشعر، أغراض من كانت
الفراق ذكر ففيها قبُل، من للشعر كانت التي لألغراض يعرض النثر وجعل اإلسالمية،

املوضوعات. من ذلك غري إىل … الهجاء إىل أقرب هو الذي والتهكم والعتاب،
كتَّاب كل عند ظهرت التي الفنية الخصائص هذه تجمع الرسالة هذه نرى ثم
البديع، من املختلفة األلوان هذه عىل ثم السجع، عىل تقوم فالرسالة الفاطمية، مرص
من ذلك وغري وتشخيص، النظري، ومراعاة واستشهاد، وتضمني واقتباس، تورية من
كاتب اتباعها عن يشذ ولم الفاطمية، مرص كتَّاب عند سوقها نفق التي األلوان هذه
والعرص نؤرخه، الذي العرص أواخر يف الفاضل القايض جاء فإذا كتابهم، من واحد
إنما جديد، بيشء يأِت لم فهو البديعية، األلوان هذه استخدام يف وأرسف يليه الذي
منهجهم عىل وسار الكتابة، يف طرائفهم الفاطمية مرص كتَّاب من أساتذته عن أخذ
أكثر األدبي والتاريخ اإلسالمي التاريخ يف الفاضل القايض أمر اشتهر ولكن وسننهم،
صالح باسم اسمه قرن الفاضل القايض ألن الفاطمية؛ مرص كتَّاب أساتذته شهرة من
الدين، بصالح أشادوا واملؤرخون ومستشاره، الدين صالح وزير فكان األيوبي؛ الدين

ص٤٣١. ج٢، العرصية: النكت 92
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بعض باَلَغ حتى كله، الثناء عليه ويثنوا الفاضل، القايض شأن يرفعوا أن الطبيعي فمن
بالطريقة ُعِرفت الكتابة يف جديدًة طريقًة ابتدع الفاضل القايض إن فقال: الكتَّاب
ساروا التي وكتاباتهم أحكامهم يف املحدثني بعض ع يترسَّ أال أود كنُت وكم الفاضلية،
نظرهم يف — الجديد املذهب هذا الفاضل القايض إىل فنسبوا سبقهم، َمن نمط عىل فيها
الفاطمية. مرص كتَّاب تالميذ من إال يكن لم الفاضل فالقايض مرص، يف الكتابة عن —
كتَّاب عرفها بل الفاطمية، مرص كتَّاب عرفها إليه، نُِسبت التي الطريقة وهذه

الطولونيني. عهد منذ مرص
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الخطري التطور هذا َرْت تطوَّ وكيف الفاطمية، مرص يف الحياة عن شيئًا اآلن أدركت لعلك
أن ذلك الحياة، تطور يف قويٍّا سببًا الفاطميني عقائد كانت فقد اإلخشيديني، عرص بعد
الصقيل، دوهر دخلها حتى اإلسالمي الفتح منذ مرص يف يُذَكر أثر له يكن لم التشيع
مقرٍّا الشيعة ِفَرق من فرقة أئمة ويتخذها شيعية، دولة ذلك بعد تصبح بمرص فإذا
التي األقطار من غريها عن متميزة مرص تكون أن يف الفاطميون واجتهد لحكمهم،
جاَوَرها ما عىل مرص سلطان يبسطوا وأن األندلس، ألمويي أو للعباسيني تخضع كانت
تعاليم بث عىل الدعاة عمل كما الفاطمية، مرص أمالك رقعة فاتسعت البلدان، من
الدعوة هذه شملتهم ْن ممَّ واألنظار القلوب فاتجهت اإلسالمية، البالد كل يف الفاطميني
مكانٌة ملرص وأصبح يحجون، إليها التي كعبتهم القاهرة وأصبحت مرص، صاحب إىل
الفاطمي. العرص سبق الذي الوالة عرص يف مكانتها عن االختالف تمام تختلف خاصة
الثراء، من عظيم جانب عىل مرص كانت وكيف االجتماعية، الحياة عن شيئًا ورأينا
كله، اإلرساف أرسفوا بدورهم وهؤالء بمرص، األئمة عىل ترتى كانت والهدايا فاألموال
كان وما مناسباتها، من مناسبة كل يف الشعب وعىل إليهم املقرَّبني عىل نعمهم وأغدقوا
يعرفها لم الفاطميون ابتدعها أعياد فهناك الفاطميني، عرص يف املناسبات هذه أكثر
ازدادت ولكنها العربي، الفتح منذ مرص يف املسلمون أدَخَلها وأعياد قبُل، من املرصيون
مرصية أعياد هي وإنما إسالمية، ليست أخرى أعياد وهناك الفاطمي، العرص يف بهجًة
األجداد. عن األحفاد فورثها بها، يحتفلون عصورهم أقدم منذ املرصيون كان خالصة
فكل الفاطميني، عرص يف املسلمون فيها اشرتك التي املسيحيني أعياد ذلك إىل أِضْف
يشء. كل يف والتأنُّق والبهجة الرتف بطابع الفاطمي العرص طبعت واملواسم األعياد هذه
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اهتماًما الفاطميون اهتم لذلك مًعا؛ والعمل العلم عىل تقوم الفاطمية والعقائد
إىل بعيدة أو قريبة بصلة يمتُّ منها كان ما سيما وال املختلفة، العلوم بألوان ا خاصٍّ
لم ازدهاًرا الفاطمية مرص يف الدراسات هذه فازدهرت الفلسفة، علوم مثل عقائدهم
عىل العلماء عوا وشجَّ الدراسات، هذه الفاطميون احتضن فقد قبُل، من عنه يُسَمع
الدعوة خزانة تضمها التي الكثرية املجلدات هذه ذلك نتيجة فكانت أبحاثهم، يف امليض
نجد أن وقلَّ الدراسات، هذه ضعفت الفواطم دولة دالت وملا الحقيقة، كتب باسم
علوم بعض بني خاصة صلة هناك تكن لم لو أنه زعيم وإني مرص، يف أثًرا لها
آثار من أثر فهي وتقوى، تزدهر العلوم هذه كانت ما الفاطمية، العقائد وبني الفلسفة
العلم، دار ُسوا وأسَّ املختلفة، العلوم بألوان الفاطميون اهتم حقيقة الفاطمية، العقائد
األخرى العلوم هذه ولكنه واملعرفة، العلوم ألوان جميع يف الوافرة الكتب فيها وجمعوا
تتوقف لم إنها حتى الطبيعي، رها تطوُّ وتتطور الطبيعي، سريها مرص يف تسري كانت
الفاطميني أن األمر يف ما وكل الفلسفية، الدراسات توقفت كما الفاطميني، عرص بعد
والقراءات واللغة النحو علماء الفاطميون َع فشجَّ علمي، عمل بكل اهتمامهم بها اهتموا
األخرى، الفلسفة وعلوم والطب الفلك علماء من لغريهم تشجيعهم بجانب والتاريخ،

عظيًما. ازدهاًرا الفاطمية مرص يف الفكرية الحركة ازدهرت هنا ومن
شعراء وهم األئمة، إىل املقرَّبون الشعراء كان فقد األدبية؛ الحياة عن نقول وكذلك
مدائحهم، يف الفاطمية بالعقائد وا يلمُّ أن يف أنفسهم يُجِهدون الحرضة، شعراء أو القرص
طبَّْقنا إذا إال الكتَّاب، سجالت أو الشعراء مدائح نفهم أن نستطيع ال أصبحنا بحيث
للعقائد دقيق فهم عىل تقوم وهي واملمثول»، املثل «نظرية عليها أطلقت التي النظرية
قاًرصا الشعر لهذا فهمنا كان وإال مدحه، من الشاعر أراده ما ندرك حتى الفاطمية،
الحياة. نواحي جميع يف تأثريها األدبية الحياة يف قويٍّا تأثريًا أثََّرْت فالعقائد صحيح، غري
دولة زوال بعد مرص من الفاطمية الدعوة ُمِحيت هل لنتساءل: نقف وهنا
لدعوة املرصيني قبول مدى عن الحديث إىل يعيدنا ذلك عن والجواب الفاطميني؟
التشيُّع، مذهب رفضت مرص بأن القول إىل يذهبون املؤرخني أكثر أن ذلك الفاطميني؛
مما الرغم وعىل التشيُّع، عندئٍذ فاعتنقوا بذهبه، وأغراهم بسيفه املعز هدَّدهم أن إىل
الفاطمية الدعوة اعتنق َمن املرصيني من أن ننكر ال فإننا مبالغة، من القول هذا يف
أسباب من أن وذكرنا السني. مذهبه عىل استَمرَّ اآلَخر البعض وأن رهبًة، أو رغبًة
الدعوة، عماد هي التي باإلمامة فيها باألمر القائمني تهاون الفاطمية الدولة انقراض
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من الرغم وعىل الدولة، يديل أن الدين صالح عىل وسهل ذلك، بسبب الدعوة فانهارت
عهد يف الشيعية بالدعوة تدين كانت شخصيات عن املؤرخني بعض حدثنا فقد ذلك
الالمع الضوء كتاب أو لألدفوي، السعيد الطالع كتاب إىل ونظرة واملماليك، األيوبيني
األدفوي ذكره ما ذلك من يتشيعون، كانوا املرصيني أماثل من عدًدا ترينا للسخاوي،
كتاب حفظ عىل عكف «ثم اإلدفوي: نوفل بن مطهر بن عيل بن محمد بن إبراهيم عن
للصالة مالزًما القرآن إقراء عىل عمره آِخر إىل واستمر التمييز، به فاستحق العزيز، هللا
أنه إال وصيانة، لهجة صدق مع زيادة، يف الخري من يوم كل وهو والعبادة، والتالوة
يدَِّعي الذي داود حرض ملا شاهدته الشنيعة، البدع تلك أصحاب الشيعة، أتباع من كان
يديه، بني وهو وستمائة، وتسعني سبع سنة يف إدفو إىل العاضد بن سليمان ابن أنه

منها: نظمها، قصيدة ينشده وهو عليه، العهد أخذ وقد

ب��اب ك��ل م��ن ال��وج��ود ف��اس��ت��ن��ار ال��ح��ج��اب رف��ع ع��ن��د ال��ن��ور ظ��ه��ر
ال��خ��ط��اب1 ب��ف��ص��ل ع��ن��ه��م ن��اط��ًق��ا ع��ن��ه��م ي��خ��ب��ر ال��ب��ش��ي��ر وأت��ان��ا

إىل أهله بعض شكاه عندما الشاعر، األسفوني قطنبة قصة أيًضا اإلدفوي ويروي
قطنبة رآه فلما شيعيٍّا، وكان اآلمري الشميس الناظر ومعه الوايل فجاء بقوص، الوايل

قطنبة: فأنشد الناظر، فاغتاظ بكر! أبي آَل يا قال:

ك��ف��ر أو ض��ل َم��ن ك��ل م��أوى ب��أس��ف��ون واش��ت��ه��ر ال��رق م��ال��ك ي��ا ج��رى ح��دي��ث
ب��ق��ر ع��ل��ى ت��ول��ى ت��ي��س م��ن وح��س��ب��ك م��ع��م��م ك��ت��ي��س داٍع م��ن��ه��م ل��ه��م
ع��م��ر ي��ش��ت��ه��وا ول��م ب��ك��ر أب��ا ي��س��ب��وا م��ن��ه��ُم ال��ل��ه أك��ث��ر ال ن��ح��س��ه��م وم��ن
س��ق��ر2 إل��ى ال��ك��اف��ري��ن م��آل ف��إن م��آل��ه��م م��ن ت��خ��ت��ش��ي ال م��ال��ه��م ف��خ��ذ

ص٣١. السعيد: الطالع 1
ص١١٨. نفسه: املصدر 2
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قبُل من عنه ثنا تحدَّ الذي شعبان بن داود حول الشيعة تحركت عندما أنه ونذكر
كالمه، فقبل الصالة، عنهم ل يتحمَّ أنه له استجاب مَلن الدعي هذا ادََّعى ٦٩٧ه، سنة يف
أنشدها: قصيدة من بلدته أهل لبعض األسفوني أحمد بن عيل الدين عالء يقول هذا ويف

آم��اَال ع��ن��دن��ا ت��ب��ل��غ ع��ش��ت ال األه��واَال ب��ع��ده��ا س��ت��ل��ق��ى ارج��ع
األم��ث��اَال ب��س��ي��رك ف��ألض��رب��ن ن��ق��ي��ص��ة ك��ل ف��ي��ه ت��ج��م��ع َم��ن ي��ا
األث��ق��اَال3 ي��ح��م��ل ال��ح��م��ار وك��ذا ح��ام��ل ل��ل��ت��ك��ل��ف أن��ك وزع��م��ت

«وفتح ٦٩٧ه: سنة املتوىف القفطي، الدين بهاء الشيخ عن أيًضا اإلدفوي ويقول
عىل الدالئل وإقامة إخماده، يف يجتهد زال فما فاشيًا، التشيع بها كان فإنه إسنا
وهموا الرفضة»، فضائح يف املفرتضة «النصائح اه سمَّ كتابًا ذلك يف وصنف بطالنه،
٧٢٥ه سنة املتوىف اإلدفوي مهذب بن القادر عبد عن ويذكر منهم.»4 هللا فحماه بقتله
لم التشيُّع أن ذلك معنى اإلسالم.5 دعائم بكتاب مشتغًال املذهب، إسماعييل كان أنه
بل ملذهبها، متعصبة سنية حكومات ووجود الفاطميني، دولة بزوال مرص من يُقتَلع
العقائد ببعض متأثِّرين يزالون ال اآلن املرصيني إن فأقول: ذلك من أبعد إىل أذهب
إذا املرصيني من السفه فأهل تقريبًا، عام ألف منذ مرص يف كانت التي الفاطمية
العرص يف الصالح السلف َسبِّ بقايا من بقية وهذا عمر! يا قالوا: شخص سبَّ أرادوا
لسفن نماذج وضعوا زينب»، «السيدة رضيح زاروا إذا اآلن إىل مرص وأهل الفاطمي،
يتبعون فهم املرصيني، يف اآلن الفاطمية العقائد تأثري من آَخر أثر وهذا الرضيح، عىل
وَمن نجا، ركبها َمن نوح، كسفينة فيكم بيتي «أهل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي إىل املنسوب الحديث
البيت، أهل من والشفاعة الربكة يلتمسون اليوم إىل املرصيون يزال وال غرق.» تركها
الفاطميني، أيام يف يُفَعل كان ما نحو عىل الحاجات! لقضاء بأرضحتهم ويطوفون
أبا يذكرون مما أكثر وفاطمة والحسني والحسن عليٍّا يذكرون اليوم إىل واملرصيون
اليوم املرصيني نرى أخرى ناحية ومن األبرار. الصحابة من وغريهم وعثمان وعمر بكر

ص١٩٧. السعيد: الطالع 3
ص٣٩٧. نفسه: املصدر 4
.١٧٥ نفسه: املصدر 5
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خاتمة

أننا يف نخالفهم كنَّا وإْن الفاطميون، يفعله كان ما نحو عىل الهالل برؤية يحتفلون
اليوم إىل نزال وال االستبصار. برؤية يأخذون الفاطميون وكان البرص، برؤية نأخذ اآلن
أيام يف وكانت فرًحا، اتخذناها التي عاشوراء أيام مثل الفاطميني، بمواسم نحتفل
رجب، من والعرشين السابع وليلة شعبان، نصف بليلة ونحتفل حزن، أيام الفاطميني
املنربية الخطب ونرى الفاطمي، العرص قبل املرصيون يعرفها لم فاطمية أعياد وهي

الفاطمي. العرص يف كان الذي التشيُّع طابع بعضها يف اآلن
الذي التشيُّع آثار من التخلُّص كل تتخلَّص أن اآلن إىل تستطع لم فمرص وإذن

الفاطميون. نرشه
والعلمية األدبية الحياة صور من صورٌة اآلن نقدِّمه الذي الكتاب فهذا وبعُد،
األدبية الفاطميني آثار ألن صحيحة؛ كاملة صورة أنها ِعي أدَّ وال الفاطمية، مرص يف
البحث، هذا يف عليه اعتمدُت الذي وهو اليسري، النزر إال منها يَبَْق ولم ُفِقَدْت، والعلمية

ْقُت. ُوفِّ ولَعيلِّ
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